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Boom in BusinessBoom in Business

Plantarium
Inspiratie, innovatie 
en beleving

Groenbemesting
In de 
boomkwekerij

Regio in beeld - Noord-Limburg

Curatieve gewas-
beschermingsmiddelen
worden schaarser

‘GReenPeaCe is een multinational 
die Geld veRdient met anGst’
Boomkweker Bert Verhoef

Regio
in beeld

BEDANKT! 
De Telermaat Zomertour was een groot  succes.  
Meer dan 600 boomkwekers hebben gratis hun  
licentie verlengd en genoten van de door ons  
verzorgde barbecue. 

Klanten, bedankt! 

Dank aan de gastbedrijven; 
- Boomkwekerij Richard de Bie, Zundert
- Boomkwekerij Maarten van Overbeek, Oirschot
- Boomkwekerij Slangenbeek, Saasveld
- T. Wezelenburg handelskwekerij, Boskoop

Ook bedanken wij Bayer, Certis, DCM, BASF, Mivena, 
Belchim, AppsforAgri, Soiltech, Haifa, Beutech,  
Syngenta, Pireco, Adama, Plant Health Cure, UPL  
en Timac Agro voor hun medewerking. 

WWW.TELERMAAT.NL

save
the

date
26-10-2017

dag
inspyratie
boom



Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478-631 628 

M: 06-28092551

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

Ilex cult.
Grote maten Prunus in C20.
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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

Bloemendaalseweg 4a
2741 LE Waddinxveen

0182-394496
www.broereberegening.nl



Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren
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20 Groeien en geld 
verdienen in een 
dalende markt 

De rozenmarkt is al jaren het stiefkindje van de boomkwekerijsector. Maar 

volgens ondernemer Frank Coenders uit Grubbenvorst is het in deze al tientallen 

jaren dalende markt nog steeds mogelijk geld te verdienen én te groeien. 

Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren
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Een goede waterhuishouding 
als basis voor een schoner 
teeltproces

Meststoffenproducent Haifa gaat met tech-

nisch teeltadviseur Lowie Weerts volop de 

markt in om kennis uit te wisselen voor 

de beste teeltresultaten. Samen met Ruud 

Veelenturf van Kwekerij Gebr. van der Salm 

vertelt hij waarop ze letten om een hogere 

kwaliteit te halen in de teelt. En waarom 

Gebr. Van der Salm is gaan werken met de 

formule MyMultifeed van Haifa. De succesfor-

mule voor Kwekerij Van der Salm luidt ‘goede 

waterhuishouding- goede bemesting-goede 

genetica’.’ 

Imker Maap Groenendijk: ‘Het gaat 
juist hartstikke goed met onze bijen’

Wie de berichtgeving over bijen bijhoudt, zou 

al snel denken dat het slecht gaat met de  

bijenstand in Nederland. ‘Totale onzin’, aldus Maap 

Groenendijk. ‘Het gaat juist uitstekend met de bij.’ Ook 

in een dorp als Boskoop, waar gespoten wordt met 

gewasbescherming. 

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.

30 27
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Curatieve gewasbeschermingsmiddelen worden 
schaarser

“Laat weten wat je nodig hebt!” Dat zegt Jo Ottenheim, secretaris van de 

Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), over de behoefte aan gewas-

beschermingsmiddelen in de kleine teelten. Volgens Ottenheim schromen veel 

kwekers om het achterste van hun tong te laten zien omdat hun ervaringsdes-

kundigheid niet altijd op ‘legale experimenten’ berust. “De sector heeft echter 

wel baat bij die praktijkervaringen om nieuwe toelatingen en uitbreidingen van 

toelatingen te kunnen aanvragen.”

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

9 Nieuws

16  Regio-in-Beeld Noord 
 Limburg: ‘De moderne boomkweker is een   
 allround ondernemer’

18 Regio in beeld: Boomkwekerij Coonen

20 Regio in beeld: Frank Coenders

24 Regio in beeld: Roparu

32 Kip, de meest veelzijdige …. 
 onkruidbestrijder

36 35e editie van Plantarium staat bol van 
 inspiratie, innovatie en beleving

43 Wat is er te zien op Plantarium 2017?

54 Boomkweker Smarius: ‘Goede zorg voor de  
 bodem levert weerbare bomen op’ 

58 Hoofdredactioneel

50

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Boomkweker Bert Verhoef: ‘Greenpeace 
is een multinational die geld verdient 
met angst’

Het is inmiddels al bijna een traditie. Ieder voorjaar komt 

Greenpeace met een onderzoek waarbij een aantal plan-

ten in het laboratorium wordt onderzocht op verboden 

gewasbeschermingsmiddelen. Boomkweker Bert Verhoef 

uit Boskoop is van mening dat de sector daar heel anders 

op moet reageren. Niet in discussie gaan, maar wijzen op 

het feit dat Greenpeace een multinational is die leeft van 

het verspreiden van angst.

12



www.dsv-zaden.nl

Voor een betere bodemweerbaarheid

TerraLife® 
groenbemestermengsels Importeur van:

Oude Heijningsedijk 30, Heijningen. 

Telefoon: (0168) 46 88 46. 

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

Swingfog-Fontan

nevelapparatuur

23 - 26 augustus 2017
Boskoop/Holland

Registreer uw bezoek via Internet en bespaar tijd bij de entree.

WWW.PLANTARIUM.NLTHEMA 2017: STORIES!

Bekijk onze

actuele voorraad op

www.rotjes.com

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

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

Meetapparatuur voor 
de boomkwekerij
Cobra adviseurs heeft bij Boomkwekerij Ebben 
testen uitgevoerd met een scanner, waarmee het 
mogelijk moet worden de boomdikte van een 
afstand te meten. Het bedrijf heeft al diverse soor-
ten meetapparatuur om de omgeving in kaart te 
brengen. Zo werkt het met een quad met daarop 
een omgevingsscanner gemonteerd, waarmee, in 
combinatie met luchtfoto's, 3D-omgevingsbeelden 
kunnen worden gemaakt. Deze techniek wordt 
bijvoorbeeld ingezet om in de openbare ruimte 
bomen te inventariseren. De nieuwe kleine 
handscanner wordt specifiek ontwikkeld voor de 
boomkwekerij, waar het meten van de stamomtrek 
van bomen en de inventarisatie van het areaal 
veelal nog handmatig gebeurt. Het meten van de 
stamomtrek luistert nauw in de boomkwekerij; een 
centimeter meer of minder kan immers een heel 
andere maatvoering betekenen. 'In de testfase zoe-
ken we naar de laatste centimeter', vertelt project-
manager Marc Poeth van Cobra adviseurs. Er wordt 
gekeken hoe nauwkeurig de meter werkelijk werkt 
en wat er met de data gedaan kan worden. 'Het 
streven is dat je uiteindelijk niet alleen de boom op 
zijn plek zet, maar daar ook direct gegevens aan 
kunt hangen.'
Later komt daar waarschijnlijk een uitbreiding bij 
in de vorm van een los apparaat dat aan de hands-
canner gekoppeld kan worden en waarmee 360 
graden-opnames kunnen worden gemaakt van het 
terrein. 

Geen octrooien meer 
op klassiek veredelde 
planten
Het Europees Octrooi Bureau (EOB) verleent geen 
octrooien meer op klassiek veredelde planten. Dat 
betekent dat plantenveredelaars weer ongehin-
derd nieuwe, sterkere gewassen kunnen kweken. 
Dat heeft het EOB vandaag besloten. 
De beslissing markeert het einde van een jaren-
lange discussie over octrooirecht. Het probleem 
was dat plantenveredelaars geen beschermd mate-
riaal mochten gebruiken voor het ontwikkelen en 
exploiteren van een nieuw ras zonder toestem-

ming van de octrooihouder. Door de octrooien 
hadden zij minder toegang tot genetische 
diversiteit, wat innovatie in de plantenveredelings-
sector belemmerde. De discussie over octrooien 
op natuurlijke eigenschappen begon in 2012 en 
verhevigde in 2015, toen de Kamer van Beroep van 
het EOB bepaalde dat producten die via kruising 
of andere klassieke veredelingsmethoden zijn 
verkregen voor octrooi in aanmerking komen. 
Plantenveredelaars hadden hierdoor minder toe-
gang tot genetische diversiteit. 
Tijdens het Eu-voorzitterschap van Nederland 
heeft staatssecretaris Van Dam zich ingezet om 
een oplossing op Eu-niveau te organiseren. Dit 
gebeurde met de verklaring van de Europese 
Commissie dat het bij de totstandkoming van 
de Biotechrichtlijn – die octrooibescherming van 
biotechnologische uitvindingen regelt – nooit de 
bedoeling is geweest om octrooien te verlenen op 
klassiek veredelde planten. In februari schaarden 
de Eu-ministers zich unaniem achter deze inter-
pretatie van de wet. De aanpassing van de octrooi-
verleningspraktijk van het EOB is een belangrijke 
laatste stap in deze discussie.

Overname 
Boomkwekerij C. 
Verhelst-Verplancke
Per 1 juli 2017 worden de activiteiten en het assor-
timent van boomkwekerij C. Verhelst-Verplancke 
uit Jabbeke in België overgedragen aan Batouwe 
Boomkwekerijen. Carlos Verhelst blijft Batouwe 
in de overgangsfase adviseren. Boomkwekerij C. 
Verhelst-Verplancke bouwde door de jaren heen 
met een steeds breder assortiment een goede 
naam op. Carlos Verhelst specialiseerde zich hierbij 
in het opkweken en vermeerderen van spillen en 
plantgoed voor de laanboomkwekerij. Vanaf 1 
juli 2017 draagt het bedrijf zijn activiteiten over 
aan Batouwe Boomkwekerijen BV. Carlos Verhelst: 
'Ruim 30 jaar lang heb ik vanuit het bedrijf met 
veel mensen samengewerkt. Ik wil mijn relaties 
bedanken voor het jarenlange vertrouwen en de 
fijne samenwerking. Het is een geruststelling dat 
de kennis en het assortiment waar ik jarenlang 
aan gewerkt heb niet verloren gaan. Dat vind ik 
een mooi vooruitzicht!' Ook Henk Huibers ziet de 
toekomst optimistisch tegemoet: 'Carlos Verhelst 
was altijd op zoek naar iets nieuws, naar verdere 
uitbreiding van zijn al zeer brede assortiment. Ook 
de oude soorten hield hij in leven. Het is mooi dat 
we het ambacht kunnen uitbreiden met zijn kennis 
en assortiment.'

Recordoogst 
tulpenbollen 
Nog nooit eerder zijn in Nederland zo veel 
tulpenbollen uit de grond gehaald als dit jaar, 
zo maakt branchevereniging KAVB bekend. 
Sinds 2000 is de teeltoppervlakte van tulpen 
met 36% gegroeid tot bijna 12.000 hectare in 
2017. Er zijn 880 tulpenkwekers in Nederland. 
Kweker Rudolph uittenbogaard van Jub 
Holland uit Noordwijkerhout rooit het laatste 
perceel paarswitte tulpen van het nieuwe 
soort Tulipa 'Librije'. Na de oogst worden de 
bollen op het bedrijf met de hand gepeld en 
klaargemaakt voor verkoop.
uittenbogaard: 'Door de extreme hitteperio-
des in mei en juni groeiden de bollen minder 
hard, waardoor we iets minder kilo's rooien, 
maar verder zijn de bollen perfect. We zijn 
in de laatste 25 jaar nog nooit zo vroeg klaar 
geweest met de oogst.' Jub Holland exporteert 
bloembollen met milieucertificaat naar veertig 
landen, kweekt zo'n vier miljoen snijtulpen 
en ontwikkelt nieuwe soorten. Daarnaast 
stelt de bollenkweker speciale mengsels met 
extra nectar voor bijen en vlinders samen 
voor gemeenten, organisaties, instellingen en 
tuincentra, om de biodiversiteit in Nederland 
te bevorderen.



Thuis in foliekassen 
voor de boomkwekerij

Rovero heeft jarenlang ervaring 
op het gebied van foliekassen & 

folietunnels. Onze ervaren  
adviseurs denken met u mee,  

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

Daarvoor hebben we een breed 
aanbod foliekassen en tunnels, en 

schermhallen. Bij Rovero kunt  
u rekenen op een helder en  

betrouwbaar advies.

ROVERO 
ROLL-AIR

• Dé cabrioletkas
• Uw gewas in enkele minuten  

binnen óf buiten
• Altijd het ideale klimaat voor  

uw bomen en planten

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

E info@rovero.nl   www.rovero.nl
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Netwerkevent op eer-
ste avond Plantarium
Op de openingsdag van Plantarium 2017 krij-
gen deelnemers van Plantarium, Groendirekt en 
genodigden een netwerkevent aangeboden. Cor 
Hospes, gespecialiseerd in storytelling en content-
marketing, houdt voorafgaand aan het event een 
betoog. Aan de hand van inspirerende cases en 
met tips en tricks leert en helpt hij bedrijven en 
organisaties slimmer te worden op het gebied van 
storytelling, contentmarketing en social media. De 
komst van Hospes ligt in het verlengde van het 
thema van Plantarium 2017: 'Stories'. In de aanloop 
naar de beurs worden deelnemers al uitgedaagd 
om hun verhaal te vertellen, maar uiteraard hoopt 
de organisatie dat zij ook tijdens de beurs op een 
creatieve en innovatieve manier met het thema 
aan de slag gaan. Het betoog van Hospes zal 
de aanwezigen aanknopingspunten geven om 
tijdens het netwerkevent met elkaar het gesprek 
aan te gaan. De 35e editie van Plantarium wordt 
gehouden van 23 tot en met 26 augustus 2017 in 
het Plantariumgebouw op het International Trade 

Centre Boskoop-Hazerswoude. Meer informatie is 
te vinden op www.plantarium.nl.

Floriade zorgt voor 
spanningen in lokale 
politiek
De kosten rond de organisatie van de Floriade 
2022 in Almere zijn een stuk hoger dan verwacht. 
Dat zorgt voor spanningen in de lokale politiek.
Volgens Trouw had de gemeente toegezegd om 
maximaal tien miljoen euro aan de wereldtuin-
bouwtentoonstelling uit te geven, maar komt daar 
nu nog eens 11,6 miljoen euro bovenop. In een 
brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder 
Tjeerd Herrema dat 'de intensiteit van inzet die de 
Floriade vraagt is onderschat'. Naar aanleiding van 
de extra kosten besloot de PVV-fractie in Almere 
een motie van wantrouwen in te dienen tegen het 
college van B&W.
In een verklaring op haar website laat de PVV 
weten: 'Dit college blijkt niet bij machte om als 
een goed huisvader over het geld van de burgers 

in onze stad te waken. De Floriade zorgt voor een 
blinde vlek bij onze bestuurders. De PVV heeft er 
geen enkel vertrouwen in dat dit in de komende 
vijf jaar anders zal gaan, en we voorzien dan ook 
dat de Floriade nog veel meer extra belasting-
geld zal gaan kosten. De PVV ziet geen andere 
mogelijkheid dan het vertrouwen in het college 
op te zeggen.' De gemeente Almere heeft inmid-
dels kennisgenomen van de motie en heeft met 
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een persbericht gereageerd. Volgens het college 
ligt de organisatie momenteel 'goed op koers om 
de Floriade tot een succes te maken'. Verder bena-
drukt het college vooral de voordelen: 'De Floriade 
geeft door zijn karakter en invulling een extra 
betekenis aan de identiteit van de stad Almere als 
groenblauwe en duurzame stad van de toekomst.' 
De PVV heeft inmiddels een extra raadsvergade-
ring aangevraagd om de Floriade nog maar eens 
op de gemeentelijke agenda te zetten.
Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de 
Floriade gewoon door. Vrijdag 30 juni jl. onthul-
den Herrema en Kees van Rooij (voorzitter van de 
Nederlandse Tuinbouwraad) het bouwbord voor 
de realisatie van de Floriadewijk in Almere.

Studiedag bij Ebben
In samenwerking met Public Outdoor Creations 
(POC) organiseert Boomkwekerij Ebben op don-
derdag 31 augustus de studiedag 'Hoe brengen we 
kwaliteit in de openbare ruimte?'. Op welke manier 
versterken groene inrichtingselementen het stede-
lijk domein? Wat is de kracht van bomen in de stad 
en hoe kunnen we die kracht beter benutten? Hoe 

realiseer je vergaande groene ambities en hoe kan 
het beheer daaraan bijdragen? En met welke soort-
keuze is de biodiversiteit in de stad te vergroten? 
Tijdens de studiedag krijgen bezoekers antwoord 
op deze en andere vragen omtrent het thema 
'kwaliteit in de openbare ruimte'. Op het program-
ma staan lezingen van uiteenlopende vakgenoten 
die graag van gedachten willen wisselen over het 
hoogwaardig vergroenen van het stedelijk domein. 
Ook wordt er een korte rondleiding gegeven door 
de boomkwekerij en de omgeving. Verder is er 
alle gelegenheid om te netwerken. De dag wordt 
afgesloten met een borrel. Aanmelden kan door 
een mail te sturen naar studiedag@ebben.nl, onder 
vermelding van 'Studiedag vergroening openbare 
ruimte'. 

Bomenstichting stelt 
'mooiebomenlijst' op 
per provincie
De Bomenstichting wil maandelijks een lijst 
publiceren van tien bomen per provincie die een 

'ereklasse' vormen. Het gaat om weelderige, statige 
bomen met een bijzonder verhaal. Friesland is de 
eerste provincie waarvoor een lijst met bomen 
werd opgesteld. De Bomenstichting wil met de lijst 
aandacht vragen voor de belangrijke plaats van 
bomen in de natuur en cultuur. In de lijst die de 
afgelopen week gepubliceerd werd, waren onder 
meer een witte paardenkastanje, een zomereik en 
een moerbei opgenomen. Van de bomen wordt 
vermeld wanneer ze zijn geplant en wat de omtrek 
en de hoogte is.
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Ottenheim is mild over kwekers die soms buiten de 
lijntjes kleuren bij het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen. Hij vindt het middelenpakket in 
de kleine teelten, waaronder de boomkwekerijen 
vallen, toereikend. Toch kan hij zich voorstellen dat 
een kweker in uiterste nood naar middelen grijpt 
die niet zijn toegestaan. ‘Het zal je teelt maar zijn. 
Als je inkomen op het land staat en je ziet hoe 
schimmels of insecten de vruchten van al je werk 
opvreten, dan blijf je als kweker niet werkeloos 
toekijken.’

Vangnet
Toch heeft de Nederlandse overheid wel een vang-
net gecreëerd voor noodsituaties. Ottenheim is 
bovendien niet ontevreden over hoe dat vangnet 
functioneert en ook Peter van Dongen, directeur 
van Telermaat BV, grootleverancier van onder 

meer gewasbeschermingsmiddelen, vindt dat het 
vangnet op zich wel goed functioneert. ‘Niet zo 
lang geleden kregen kersentelers bijvoorbeeld 
plots te maken met de suzukivlieg. Toen is er een 
procedure in werking getreden om vrijstelling te 
krijgen voor het gebruik van het middel Tracer van 
fabrikant Dow AgroScienses. Daar is redelijk ade-
quaat ingegrepen.’
In het voorbeeld van Van Dongen gaat het echter 
om de aanpak van een teelt- of sectorbreed pro-
bleem; daarvoor is de regeling bedoeld. Voor de 
meeste acute problemen van individuele kwekers 
is daarentegen geen oplossing voorhanden. Die 
problemen kunnen hooguit gemeld worden bij 
Peter van ’t Westeinde, coördinator effectief mid-
delenpakket bij ZLTO, om te kijken of anderen met 
hetzelfde probleem kampen. 

Acute nood
‘Maar zelfs als dat het geval is, ben je vaak te laat 
om acute problemen het hoofd te bieden’, zegt Van 
Dongen daarover. ‘De coördinator meldt het pro-
bleem bij het ministerie. Dan moet het Ctgb en de 
NVWA nog om advies gevraagd worden. Voordat 
alle handtekeningen zijn gezet, is je teelt verloren.’ 
En daarom moet, zo stelt Van Dongen, voor de 
kweker de focus minder op curatieve maatregelen 
en meer op preventie liggen, zeker met het oog 
op de verschraling van het middelenpakket. Het 
is zijn mantra geworden: ‘Plantversterking, timing, 
de juiste middelen op het juiste moment inzetten 
en als het om onkruidbestrijding gaat ook meer 
mechanisch bestrijden.’ Voor dat laatste is het van 
belang dat kwekers ook kijken naar hun spuitcapa-
citeit. ‘Veel klanten antwoorden hierop dat ze niet 
overal tegelijk kunnen spuiten. Daar hebben ze 

Curatieve gewasbescher-
mingsmiddelen worden 
schaarser
Middelenpakket vaak onvoldoende toereikend voor acute noodsituaties 

‘Laat weten wat je nodig hebt!’ Dat zegt Jo Ottenheim, secretaris van de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), over de behoefte aan 

gewasbeschermingsmiddelen in kleine teelten. Volgens Ottenheim schromen veel kwekers om het achterste van hun tong te laten zien, omdat hun 

ervaringsdeskundigheid niet altijd op ‘legale experimenten’ berust. ‘De sector heeft echter wel baat bij die praktijkervaringen om nieuwe toelatingen 

en uitbreiding van toelatingen te kunnen aanvragen.’

Auteur: Paul van der Sneppen
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Peter van 't Westeinde

gelijk in. Eén spuitmachine volstaat soms niet meer 
als timing zo belangrijk wordt.’

Schimmels
De urgentie van zijn betoog blijkt nog eens, als Van 
Dongen de stand van zaken met betrekking tot 
het middelenpakket voor de boomkwekerij door-
neemt. Wie in die sector met schimmels te maken 
krijgt, heeft al snel een serieus probleem, zo blijkt. 
‘Daar zitten we heel krap! De voorhanden zijnde 
middelen mag je een of twee keer gebruiken. Heb 
je het probleem dan niet in de kiem gesmoord, 
dan kun je alleen nog maar toekijken. Als we met 
het huidige middelenpakket te maken krijgen met 
een echt meeldauwjaar, waarin de schimmel al 
vroeg in het jaar de kop opsteekt, dan weet ik niet 
hoe we dat moeten oplossen.’
Wat insecticiden aangaat, is het middelenpakket 
iets ruimer bemeten, volgens Van Dongen. ‘Maar 
we houden niets over. Sturen op plantweerbaar-

heid is dus essentieel, en we moeten meer expe-
rimenteren met combinaties van beschikbare 
middelen.’ 
Net als bij onkruid- en schimmelbestrijding bena-
drukt de plantexpert ook hier het belang van 
goede timing. ‘Het resultaat van spuiten is voor 50 
procent afhankelijk van de factoren weer, bodem 
en tijdstip van spuiten. Daar zit dus je rende-
ment, wil je uitkomen met de middelen die je ter 
beschikking staan.’

Insecten
Peter van ’t Westeinde toont zich iets zorgelijker 
ten aanzien van het beschikbare insecticidenpak-
ket. Hij voorziet problemen als Nederland warmer 
wordt ten gevolge van klimaatverandering. De 
schimmeldruk wordt dan lager, maar kwekers 
krijgen meer te maken met schadelijke insecten. 
Op dit moment is de taxuskever bijvoorbeeld een 
probleem waarmee de boomkwekerij te maken 

krijgt. ‘Daar is weinig aan te doen. Temeer omdat 
fabrikant Dupont, na een juridisch geschil in de 
Verenigde Staten, de toelating van het middel 
Steward voor de boomkwekerij heeft ingetrokken. 
Dat middel werkt in Nederland goed tegen de 
taxuskever.’  
De coördinator effectief middelenpakket kijkt 
met enige afgunst naar de zuiderburen. Daar is 
het mogelijk om voor een heel kleine teelt een 
toelating aan te vragen. ‘Dan heb je ze allemaal.’ In 
Nederland ligt dat een stuk gecompliceerder. ‘De 
sierteelt, bijvoorbeeld, wordt in ons land helemaal 
opgeknipt in verschillende groepen, van bollen tot 
vaste planten tot bomen. Het is niet goed te begrij-
pen dat het toelatingsbeleid op dat punt in Europa 
niet veel meer geharmoniseerd is.’

Samenwerken
Daarom is het vooral in Nederland extra van 
belang dat de sector goed samenwerkt om het 

'Ervaringsdeskundigheid in 

gewasbeschermings-

middelen berust niet altijd 

op legale experimenten'
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toelatingenbeleid meer te regisseren, vindt 
Ottenheim. ‘Het is belangrijk dat kwekers weten 
dat er bij ZLTO een coördinator effectief middelen-
pakket zit. Die is er gekomen omdat toelatingshou-
ders niet altijd scherp hebben wat de behoeften 

in kleine teelten zijn.’ Dat heeft volgens de Nefyto-
voorman te maken met de omvang en de fragmen-
tatie van die markt: ‘Er zijn veel afzonderlijke, kleine 
teelten. Het is daarom belangrijk dat kwekers zelf 
bij de coördinator aangeven wat ze nodig hebben.’
De toelatingshouders werken meestal graag mee 
aan het vullen van de gaten in het middelenpak-
ket. “Geld kan daarbij geen belemmering zijn. Daar 
is een fonds voor. Als Peter van ’t Westeinde bij een 
producent aanklopt omdat een teelt 500 liter van 
een middel nodig heeft om een knelpunt op te 
lossen, maar de toelating is te duur, dan is er geld 
uit het fonds beschikbaar om de toelatingskosten 
te financieren.”

Ervaringen
Ottenheim constateert echter dat nog te weinig 
kwekers weet hebben van de coördinator effectief 
middelenpakket. Hij roept kwekers daarom op 
om wensen en zeker ook ervaringen te delen, ook 
als die laatste niet helemaal volgens de regels tot 
stand zijn gekomen. ‘Vaak zijn juist die ervaringen 
belangrijk. Als je merkt dat een middel heel effec-
tief is bij het oplossen van een probleem en het is 

wel toegelaten in groentegewassen, maar niet 
in de boomkwekerij, dan moet dat snel geregeld 
worden.’
Het is echter nog maar de vraag of er nog veel 
langer geëxperimenteerd kan worden met mid-
delen die niet zijn toegelaten, ziet ook Ottenheim 
in. Voor kwekers is de administratieve druk die 
gepaard gaat met het bijhouden van chemiege-
bruik enorm toegenomen. Daarmee lijkt het net 
zich te sluiten om die kwekers die in hoge nood 
nog weleens een verboden middel inzetten. 
Toch benadrukt de Nefyto-voorman het 
belang van een goede administratie. Het 
bijhouden van het middelengebruik in de 
Gewasbeschermingsmonitor hoort nu eenmaal bij 
deze tijd. Ook de eindgebruikers van teeltproduc-
ten vragen om transparantie en dat is goed. ‘Zo 
genuanceerd als ik denk over kwekers die weleens 
iets proberen wat volgens de letter van de wet 
niet mag, zo streng oordeel ik over kwekers die 
een broertje dood hebben aan een goede admi-
nistratie.’

ACTuEEL

Peter van Dongen Jo Ottenheim

GEwASbESChERMINGSMIDDELEN: DE bELANGRIJkStE ONtwIkkELINGEN.
• Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (Roundup) is voor de komende tien jaar toegelaten, al is het 
  politieke en maatschappelijke verzet tegen die beslissing nog niet geluwd. 
• De pesticide Steward is door toelatingshouder DuPont Crop Protection teruggetrokken. Daarmee 
  vervalt een belangrijk wapen in de strijd tegen de taxuskever. 
• De herbiciden Afalon Flow, Datura en Linurex verdwijnen zonder dat daar nog alternatieve middelen 
  voor beschikbaar zijn. Ook andere middelen die de actieve stof linuron bevatten, mogen per 1 mei 
  niet meer verkocht worden. 

'Met goed geplande 

spuitgangen is tot 50 procent 

meer rendement uit 

middelen te halen'

5 min. leestijd

be social 
Scan of ga naar:   

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6780
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Regio-in-Beeld Noord 
Limburg: ‘De moderne 
boomkweker is een allround 
ondernemer’
harde cijfers ontbreken, maar wellicht heeft de crisis in de boomkwekerij de laatste jaren in Noord-Limburg wel harder toegeslagen dan in andere 

teeltgebieden. tijdens het traditionele Rabo-boomkwekersdiner, dat wordt gehouden aan oevers van de Maas, is daar gelukkig weinig van te merken. 

Auteur: Hein van Iersel
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Het is een goede gewoonte dat het Regio-in-Beeld-
interviewrondje van vakblad Boom In Business 
wordt afgesloten met een gezamenlijk diner, dat 
wordt gesponsord door de Rabobank. Ook voor 
Regio-in-Beeld Noord-Limburg was dat het geval, 
hoewel we voor de culinaire afsluiting te gast 
waren bij restaurant De Watervogel in Maashees, 
net over de grens in Noord-Brabant, maar geluk-
kig wel aan de oevers van de Maas. Bij het diner 
waren aanwezig Rob van Wijnhoven van Roparau, 
René Coonen van Boomkwekerij Coonen en Frank 
Coenders van Boomkwekerij Frank Coenders. 
Namens de Rabobank schoof Erik Bovée aan. 
Bovée is een nieuwe naam voor de boomteeltsec-
tor, maar zeker niet voor de regio en de bank. Hij 
heeft al vele jaren ervaring als agrarisch account-
manager bij Rabobank Peel, Maas en Leudal.
Als je drie boomkwekers met elkaar aan tafel 
zet, gaat het natuurlijk over het vak. En omdat 

de meerderheid in dit geval werd gevormd door 
rozenkwekers, ging het voornamelijk over de 
rozenteelt. Dat levert al snel wat minder optimis-
tische verhalen op. De teelt heeft de laatste jaren 
een aantal flinke debacles meegemaakt, zoals het 
faillissement van rozencoöperatie Horatia, maar 
ook de totale krimp van de sector. 

De teelt van rozen en de teelt van sierheesters 
hebben gemeen dat het aanbod behoorlijk is 
gekrompen. Het gaat eigenlijk al heel lang slecht 
met de rozenteelt, maar de krimp van de laatste 
jaren is toch opmerkelijk te noemen. Toch zijn 
de drie ondernemers die werden geïnterviewd 
niet ongelukkig met de huidige markt. Niks gaat 
vanzelf, natuurlijk, maar de marktomstandigheden 
zijn op dit moment redelijk goed te noemen. Als je 
een gemene deler zou moeten noemen die opgaat 
voor alle drie de geïnterviewde bedrijven, dan is 

dat dat je anno 2017 allround ondernemer moet 
zijn. Zo is Rob Wijnhoven bijvoorbeeld commissaris 
bij Vitelia, René Coonen voorzitter van de boom-
teeltstudieclub en heeft ook Coenders de nodige 
bestuurlijke ervaring.  
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Boomkwekerij Coonen is een twee-in-eenbedrijf. In 
totaal heeft de kwekerij een oppervlak van onge-
veer 22 hectares, verspreid over de oorspronkelijke 
locatie, waar vader Wiel Coonen meer dan 54 jaar 
geleden ooit is begonnen, en een tweede, kleiner 
bedrijf in Kessel. Inmiddels zijn er op die plaats 
in Baarlo twee bedrijven Coonen gevestigd. De 
oudste broer Rob (51 jaar) heeft zijn eigen con-
tainerkwekerij, de twee jonkies René (45 jaar) en 
Richard (46 jaar) het tweede bedrijf. René Coonen: 
‘Bedrijfsmatig gaan we helemaal onze eigen gang, 
maar in de praktijk betekent dit dat we zorgen dat 
de complete productie van Rob Coonen via ons 
verkocht wordt. In Baarlo is ons eigen bedrijf onge-
veer 12 hectare en dat van Rob ongeveer 5 hecta-

re. Daarnaast hebben we in Kessel nog een tweede 
locatie van ongeveer 4,5 hectare. Rob Coonen doet 
de wat goedkopere planten in grotere aantallen. 
Wij zitten voornamelijk op het bredere assortiment, 
in kleine, maar ook in grote aantallen.’
René Coonen: ‘Een aantal jaar geleden leek het 
erop dat wij hier in Baarlo op slot zaten en konden 
we lastig uitbreiden. In de gemeente Kessel kon 
dat wel. Daar hebben we toen 4,5 hectare grond 
gekocht om een nevenvestiging op te starten.’ 
Later in het gesprek blijkt dat ook uitbreiden in 
Kessel niet helemaal appeltje-eitje was. Dat kwam 
onder andere doordat de nieuwe locatie in de 
geurcirkel van een bestaand varkensbedrijf dreigde 
te komen. Dat is inmiddels geschiedenis en ook 

op de locatie in Baarlo is de weg naar boven weer 
ingeslagen. In 2016 is een gloednieuw contai-
nerveld aan de overkant van de weg in gebruik 
genomen. René Coonen: ‘Op het nieuwe veld 
mogen we geen gebouwen plaatsen, maar op het 
oorspronkelijke grondvlak gelukkig wel. Daar gaan 
we volgend jaar de oude tunnels vervangen door 
nieuwe plastic kassen.’
Vijf minuten rondlopen op het bedrijf van René en 
Richard Coonen en je weet meteen wat het speci-
alisme van de broers is. In zekere zin is het specia-
lisme dat er geen specialisme is. Het bedrijf heeft 
een sortiment van ruim 700 planten, die allemaal 
in relatief verschillende series worden gekweekt. 
Van een paar hard sellers worden tot 10.000 plan-

Met zijn tweeën, maar eigenlijk 
ook weer met zijn drieën
Boomkwekerij Coonen: 

Al meer dan 50 jaar zit Boomkwekerij Coonen in Baarlo tussen het bronsgroen Limburgs eikenhout. Ondanks die pittoreske omgeving is hier een 

modern containerbedrijf gevestigd, dat wordt aangestuurd door twee, maar eigenlijk ook weer door drie broers Coonen: René, Richard en als derde 

Rob Coonen. 

Auteur: Hein van Iersel 
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ten opgezet, maar dat is een uitzondering. Van de 
meeste planten staan er tussen de 500 en 1500 
potten op het containerveld. Die keuze was ook 
bepalend voor de keuze van het type afnemers. 
‘Heel veel planten gaan naar andere kwekers in 
de landen om ons heen, die de gekochte plan-
ten doorkweken in grotere potten. Mijn broer 
Richard doet de contacten met de Franse kekers, 
omdat hij Frans spreekt, maar voor de rest doe 
ik het grootste deel van de verkoop.’ Heel uithui-
zig zijn beide broers overigens niet. De meeste 
business wordt vanuit Baarlo gedaan, zonder dat 
de broers veelvuldig op reis gaan of op beurzen 
staan. René Coonen: ‘We hebben één keer op IPM 
gestaan, twee keer op Treevention en één keer op 
GrootGroen, maar dat had voor ons weinig meer-
waarde. De beste verkoop krijg je door een bezoek 
van de klant aan de kwekerij zelf, zodat deze ziet 
dat hij met één stop een compleet sortiment hees-
ters kan laden.’

Voorraadlijst
René Coonen vertelt hoe hij zijn verkoop regelt. 
Eén keer per jaar stuurt hij een lijst van zijn com-
plete voorraad naar zijn klanten. Dat leidt ertoe 
dat binnen een aantal maanden tot wel veertig 
procent van de productie gereserveerd wordt. 

Coonen: ‘Het is goed om te zien dat er op dit 
moment flink wordt gereserveerd.’ Half juni zet 
Coonen die voorraad niet naar alle klanten door, 
maar hij begint bij de top 25. Amper een halve dag 
later komen de eerste reserveringen al. Daarna 
zet hij de aangepaste voorraad door naar de rest 
van zijn klanten. Op de vraag waarom Coonen de 
lijst alleen naar de klanten uit de top 25 stuurt, 
antwoordt Coonen ontwapenend: ‘Ik moet ook 
tijd hebben om alles te verwerken.’ Over zaken 
als omzet wil Coonen geen uitspraken doen; wel 
durft hij te zeggen dat het goed gaat. Sterker nog: 
‘We hebben eigenlijk nog nooit een slecht jaar 
gedraaid, al is het weleens taai geweest. Het grote 
voordeel van een boomkweker is dat hij zijn naam 
aan een product kan verbinden. Dat kan een melk-
boer of aspergeteler niet. Zijn product wordt in de 
grote hoop verkocht. Wij kunnen ons onderschei-
den door te kiezen voor kwaliteit, sortiment en 
veel persoonlijk contact met de klant.’
Het bedrijf heeft vanzelfsprekend een duidelijke 
voorkeur voor soorten die je niet op iedere hoek 
van de straat kunt kopen. De aardbeienboom, 
Arbutus unedo ‘Compacta’, is zo’n plant, maar 
ook een brede selectie Cordyline of planten als 
Tetrapanax papyrifera ‘Rex’ of Pyracantha. Op mijn 
vraag of het niet lastig is om zo’n breed sortiment 
actueel een aantrekkelijk te houden voor de klant, 
antwoorden beide broers bagatelliserend. Richard 
Coonen: ‘Een nieuwe selectie scoort in het begin 
bijna altijd.’ René Coonen: ‘We hebben natuurlijk 
heel veel contact met onze klanten en horen daar-
door wel wat loopt en wat niet loopt.’ Daarnaast 
staan volgens beide broers minimaal zeshonderd 
van de zevenhonderd planten bijna vast op de 
sortimentslijst; alleen de laatste honderd planten 
wisselen vaker. Het grote voordeel van een bijzon-
der sortiment is dat je via Google als vanzelf bij de 
betreffende kweker terechtkomt. 

Arbeidsfilm 
‘Zonder overuren!’ René Coonen herhaalt het twee 

keer, als hij uitlegt hoe hij zijn werk door het jaar 
heen organiseert. Boomkwekerij Coonen werkt 
met circa 18 vaste mensen en daarnaast nog onge-
veer 6 parttimers en 35 scholieren: ‘Nederlands 
personeel, afkomstig uit Baarlo of de buurtge-
meentes. Het idee is om het hele jaar door met 
ongeveer hetzelfde aantal mensen aan de slag te 
blijven. Dat kan, omdat ook het stekken en zaaien 
van het uitgangsmateriaal zo veel mogelijk in 
eigen beheer met eigen mensen wordt gedaan en 
we gebruik kunnen maken van kassen, foliekassen 
en tunnelkassen.’ Retailers met heel grote opdrach-
ten zijn in dat plaatje niet automatisch welkom. 
Natuurlijk is het mooi als je ineens vele duizenden 
planten kunt verkopen, maar dat betekent ook dat 
je in korte tijd een heel hoge arbeidspiek hebt, en 
je moet maar afwachten of je het volgende jaar 
weer zo’n order kunt opschrijven. Om die reden 
lijkt Coonen gehecht aan zijn klantengroep, die 
weliswaar niet zo grootschalig bestelt, maar wel 
duurzamer is en een beter rendement geeft. 

Visie
Veel groei verwacht Coonen voor de komende 
jaren niet meer. Natuurlijk zal er blijvend geïn-
vesteerd worden, maar dat zal eerder zijn in extra 
efficiency en manieren om makkelijk te werken 
dan in echte groei. Al met al ziet René Coonen 
de toekomst rooskleurig tegemoet. ‘Er zijn veel 
bedrijven die stoppen. En volgens mij is er op dit 
moment minder product op de markt aanwezig. 
Dat het nu weer wat beter gaat in de kwekerij, wil 
niet zeggen dat de markt gegroeid is, maar dat het 
aanbod minder is door de vele stoppers. Dat bete-
kent dat het klantenbestand van het bedrijf bijna 
als vanzelf groeit.’ 

5 min. leestijd

RuBRiek in BOOm in Business: 
RegiO in BeeLd 

Een nieuwe rubriek in Boom In Business: 
Regio in Beeld. Het idee is simpel. Als redac-
tie reizen wij teeltregio na teeltregio af; we 
interviewen in ieder gebied op één dag drie 
kwekers en doen daarvan verslag. We sluiten 
de dag af met een gemeenschappelijk diner, 
waarbij we alles nog eens de revue laten 
passeren. Dit keer ons zuidelijkste teeltge-
bied: Noord-Limburg. Traditioneel vooral 
bekend vanwege de rozen, maar daar doen 
we veel Limburgse kwekers mee tekort. 
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Groeien en geld verdienen 
in een dalende markt 
de rozenmarkt is al jaren het stiefkindje van de boomkwekerijsector. maar volgens ondernemer Frank Coenders uit grubbenvorst is het in deze al 

tientallen jaren dalende markt nog steeds mogelijk geld te verdienen én te groeien. 

Auteur: Hein van Iersel 
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‘Er is aardig wat gesaneerd in de sector’, opent 
Frank Coenders met gevoel voor understatement 
het interview. Toch is Coenders in die krimpende 
markt al jaren geleden de weg naar boven inge-
slagen en wie rondloopt op zijn bedrijf, kan niet 
anders dan onder de indruk zijn. Zijn bedrijf ziet er 
top uit, hoewel Coenders zich op een aantal plek-
ken excuseert voor de conditie van zijn planten. De 
eerste en belangrijkste afleveringsronde van zijn 
potrozen zit erop en de tien procent van de plan-
ten die nog is achtergebleven op de zeven mooi 
gecompartimenteerde containervelden is allemaal 
te hard doorgegroeid. Deze planten krijgen van 
enkele van de vijftien medewerkers met de hand 
een trimbeurt en er wordt meteen nieuw ocu-
latiehout gesneden voor de volgende generatie 

potrozen. Coenders: ‘Het is te druk geweest; anders 
hadden we dat tussen de bedrijven door kunnen 
doen.’ 

Op het eigen bedrijf heeft Coenders het fantastisch 
voor elkaar. Modern ingerichte schuren, compleet 
met een groot koelhuis, waar de stuikrozen inge-
pakt in het plastic liggen te wachten om opgepot 
te worden. Bijzonder is ook het eb-en-vloedsy-
steem op een aantal van de containervelden. 
Rozen zijn gevoelig voor te veel water. Daarom 
wordt iedere nacht de containercel vol gezet met 
een laagje van ongeveer vijf centimeter water. Het 
grote voordeel daarvan is volgens Coenders dat 
de toplaag van de pot nagenoeg droog blijft. Dat 
zorgt voor minder onkruid. Frank Coenders: ‘Dit 
systeem is veel duurder, maar veruit superieur aan 
andere systemen. Het water blijft op het veld door-
dat bij het storten van de betonvloer een dikke flap 
rubber is gestort. Daar kun je gewoon overheen 
rijden, maar het houdt het water wel op het veld.’ 
Rozen in pot is de kurk waar het bedrijf op drijft. 
Coenders: ‘Potrozen brengen voor ons het geld 
binnen.’ Coenders vindt het echter belangrijk om 
de hele keten van de rozenteelt in huis te heb-
ben. Dat betekent inclusief het zaaien van de 
onderstammen, het oculeren en de teelt van de 
struikrozen. Bijzonder is ook dat Coenders dit voor 
het overgrote deel met eigen grond doet. ‘Ik ben 
in 1990 voor mezelf begonnen. En hoewel ik zoon 
van een rozenkweker ben, heb ik nooit met mijn 
vader in een maatschap of iets dergelijks gewerkt. 

We werkten wel zo nauw mogelijk met elkaar 
samen, maar hebben geen gezamenlijk bedrijf 
opgericht. Eén keer per jaar maakten we afspraken 
over de gezamenlijke kosten en opbrengsten om 
deze op een eerlijke manier te verdelen.’ Volgens 
de rozenkweker is dat een perfecte manier van 
samenwerken: ‘Misschien wel de beste zakelijke 
beslissing die ik ooit genomen heb.’ Toen vader 
Coenders in 2000 definitief met pensioen ging, 
vroeg hij of zoon Frank ook de akkerbouw wilde 
overnemen. Het antwoord daarop was ‘ja’, en 
als gevolg daarvan hoeft Coenders nooit op 
zoek naar nieuwe grond voor vruchtwisseling. 
‘Je moet eens weten wat voor rust dat geeft. Ik 
weet nu al op welk perceel ik over vijf jaar mijn 
een- of tweejarige struikrozen kan planten en 
mijn zaailingen.’ Daarnaast heeft Coenders ook de 
volledige zeggenschap over de invulling van zijn 
vruchtwisseling en kan hij die precies zo inzet-
ten dat de percelen optimaal klaarstaan voor een 
nieuwe ronde rozen. Belangrijk daarbij is wat 
Coenders onkruidmanagement noemt. Omdat hij 
in het bouwplan zowel eenzaadlobbigen als gerst, 
rogge en tweezaadlobbigen zoals suikerbieten 
heeft opgenomen, is hij in staat om een breed 
spectrum aan onkruid te bestrijden. Het gevolg 
is dat de rozen of rozenzaailingen na vier jaar op 
een onkruidvrij bed terechtkomen, maar ook dat 
Coenders van de totaal 40 hectare die hij in cul-
tuur heeft, maar ongeveer 13 hectare effectief kan 
gebruiken voor de rozenteelt. Iets opbrengen doet 
die vruchtwisseling niet: ‘Je mag al blij zijn als je 
iets van de kosten terugkrijgt, maar als je € 500 of 
€ 600 opbrengst uit de gerst hebt, is dat niet vol-
doende voor alle bewerkingen.’
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de dag af met een gemeenschappelijk diner, 
waarbij we alles nog eens de revue laten 
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bekend van de rozen, maar daar doen we 
veel Limburgse kwekers mee tekort.  
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Bedreigingen 
Als je het verhaal van Coenders aanhoort, zou je 
bijna denken dat er geen bedreigingen zijn. Dat 
is helaas niet het geval. Grubbenvorst is door de 
provincie aangewezen als een van de plaatsen 
waar de intensieve veeteelt vrij baan moet krijgen, 
en precies aan de overkant van de straat staat een 
enorm kippenbedrijf gepland. Dit bedrijf moet 
met meer dan één miljoen kippen het grootste 
bedrijf van Nederland worden. Coenders is daar 
vanzelfsprekend niet blij mee. ‘Dit bedrijf is zo 
ontzettend groot; als 95 procent van alle fijnstof 
en andere emissie wordt weggefilterd, is het nog 
steeds enorm vervuilend.’ Als ik later met Coenders 
rondloop, wijst hij op het hectares grote maisveld 
waar de megastal moet komen. Deze stal zal com-
pleet worden uitgerust met een eigen slachthuis 
en biovergistingsinstallatie. De procedure voor de 
uiteindelijke vergunning is nog niet helemaal rond, 

maar, zo betoogt Coenders als hij op het nieuw 
aangelegde asfalt wijst: ‘De weg ligt er al en het 
elektriciteitshuisje ook. Ik heb echt niet de illusie 
dat ik dit kan tegenhouden, hoewel ik bezorgd ben 
over wat dit betekent voor mijn rozen. Ik heb op 
dit moment ongeveer 2000 meter onder glas en 
een vergunning om fors uit te breiden. Daar ben ik 
terughoudend in, omdat ik eerst wil weten hoe dit 
afloopt. Ik heb ook al tegen de provincie gezegd 
dat ze mij maar moeten uitkopen, maar dat willen 
ze natuurlijk niet, omdat ze van mening zijn dat er 
voor mij niets te vrezen is. Ik heb niets tegen boe-
ren en ook niets tegen grote boeren, maar ze moe-
ten zo’n groot bedrijf wel vestigen op een plaats 
waar niemand last van ze van heeft.’

Personeel
Coenders werkt op dit moment met ongeveer vijf-
tien mensen. Dat is pas sinds kort en komt omdat 

hij recent een collega-bedrijf heeft overgenomen 
dat in zwaar weer was beland. ‘Ik heb al die men-
sen een contract aangeboden en ben daardoor 
gegroeid van tien naar vijftien mensen. Voor de 
rest blijven beide bedrijven zo veel mogelijk apart 
van elkaar opereren, ook omdat de afstand rede-
lijk groot is. Ook zonder de omzet van dit nieuwe 
bedrijf waren we overigens gegroeid in omzet.’

kordes
De belangrijkste afnemers zijn de tuincentra. Voor 
deze klanten heeft het bedrijf op dit moment een 
sortiment van bijna 300 verschillende soorten. 
De trend hierbij is met name gezonde rozen. Een 
belangrijk probleem ziet Coenders in de weinig 
flexibele houding van de grote rozenveredelaars. 
Zij zien hun markt van jaar tot jaar afnemen en 
compenseren dat door het verhogen van de prij-
zen voor licenties. Er zou daarom dringend behoef-
te zijn aan goedkope en toch goede licentierozen, 
die ingezet kunnen worden voor retailers en bouw-
markten. Nu worden daar voornamelijk licentievrije 
rozen ingezet. Coenders: ‘De veredelaars willen 
bereiken dat oude soorten uit de markt gaan en 
alleen nog gezonde soorten – dat zijn licentiesoor-
ten – in de markt worden gezet. Dit gaat natuurlijk 
nooit lukken aan de onderkant van de markt. Er 
wordt dan zeker gegrepen naar licentievrij sor-
timent, dat mogelijk nog slechter is. Zo gaat het 
imago van de roos nooit vooruit. We moeten er 

Bouwplan
Jaar 1 Oprooien rozen    November/ december
Jaar 2  Zaaien gerst    Maart 
 Oogsten gerst en zaaien bladrammenas  Augustus
Jaar 3  Onderfrezen bladrammenas en zaaien bieten  Maart 
 Oogsten bieten en zaaien rogge   September 
Jaar 4  Onderfrezen rogge en zaaien tagetes  Eind mei 
 Klepelen en Onderfrezen tagetes   Winter 
Jaar 5  Opplanten rozen een- of tweejarige struikrozen
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alles aan doen om gezonde en betaalbare rozen in 
de markt te zetten.’

De kweker werkt eigenlijk met alle grote breeders, 
maar met Phenogeno Roses lijkt hij een bijzondere 
band te hebben. Deze relatief nieuwe breeder 
heeft een aantal nieuwe accenten in de rozenver-
edeling gebracht. Een daarvan is roses for food. 
Coenders heeft meegewerkt aan testpanels, waar-
bij onderzocht werd welke rozen de beste bite heb-
ben. Een tweede aspect dat Phenogeno Roses heel 
belangrijk vindt, is winterhardheid. De markt van 
de toekomst ligt in het oosten. Daar moet je dus je 
product op afstemmen. Daarnaast heeft Coenders 
deelgenomen in een project met Phenogeno om 
de eigenschappen van 300 rozensoorten in kaart 
te brengen (fenotyperen, genotyperen en labora-
toriumonderzoeken), om vervolgens met nieuwe 
veredelingstechnieken sneller rozen te kunnen 
selecteren voor de verschillende toepassingen.

Visie
Coenders is een ondernemer die duidelijk vooruit 
wil, en waarschijnlijk alleen al om die reden door 
Regio in Beeld-sponsor Rabobank naar voren is 
geschoven als een ondernemer die wij zouden 
moeten interviewen. De visie die de ondernemer 
zelf op de markt heeft, is eigenlijk redelijk een-
voudig samen te vatten: in Nederland kun je als 
kweker alleen overleven, als je je concentreert op 

de top van de markt. Rozen die hun leven ingepakt 
in een tube bij een grote Duitse retailer eindigen, 
vormen geen levensvatbaar verdienmodel: ‘Die 
handelaren kunnen alleen geld verdienen als ze 
niets of bijna niets voor de rozen betalen. Wij kun-
nen alleen overleven door ons te concentreren op 
de top van de markt.’
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Eerst vrienden, dan collega’s 
en dan pas vennoten
Regio-In-Beeld Noord Limburg: De broertjes Wijnhoven zitten samen in de rozen 
maar elk wel op de eigen manier 

de drie broertjes Wijnhoven zitten al jaren samen in Roparu, een naam die een afkoring is van de drie vennoten: Rob, Patrick en Ruud. Volgens Patrick 

Wijnhoven, die voor Regio in Beeld naar voren werd geschoven als interviewpartner, zijn de broers eerder vrienden van elkaar dan zakenpartners of 

collega’s. dat verklaart mogelijk ook het feit dat de broers allemaal hun commerciële activiteiten buiten de rozensector hebben. 

Auteur: Hein van Iersel
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Dat wil niet zeggen dat Roparu iets is wat de broers 
er maar even bij doen. Daarvoor zijn de activiteiten 
te grootschalig en de belangen te groot. Patrick 
Wijnhoven: ‘We hebben alle drie ons specialisme 
binnen het familiebedrijf: Rob is feitelijk de kweker 
en neemt beslissingen op het gebied van kweken. 
Ik ben van de centen en de new business en Ruud is 
verantwoordelijk voor personeel.’ Die verschillende 
aandachtsvelden hebben alles te maken met de 
achtergrond van de broers: Ruud heeft als ‘tweede 
tak’ een baan in het onderwijs, Rob is naast kweker 
ook nog commissaris bij Vitelia, Patrick is actief 
als consultant en heeft recent ruim een jaar lang 
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de 
teelt van insecten als voedselbron voor eiwitten.
Het bijzondere is dat alle inkomsten die hieruit 
voorkomen naar Roparu terugvloeien en de inkom-
sten naar rato worden verdeeld.  

Licentierassen
Ook als rozenbedrijf is Roparu wellicht een 
vreemde eend in de bijt. Roparu is een van de 
grotere spelers op de rozenmarkt, maar werkt 
op dit moment zonder vast personeel. Dat lijkt 
vreemd, gelet op het volume, en volgens Patrick 
Wijnhoven is het gezien de ontwikkelingen van 
de laatste jaren wel tijd om iemand aan te nemen. 
Het ontbreken van personeel heeft alles te maken 
met de bijzondere arbeidsfilm voor de rozenteelt 
zoals Roparu die heeft ingericht. In de winter na 
de rooiperiode is er amper werk, maar in juni en 
juli, als er geoculeerd moet worden, zijn er mis-
schien wel 50 mensen aan de slag. Dit oculeerwerk 
wordt voornamelijk door (Poolse) oculeergroepen 
en seizoenswerkers ingevuld. Later in het seizoen 
daalt het aantal medewerkers weer sterk, omdat 
dan alleen de rozen op het land moeten worden 
verzorgd en later weer opgerooid. Roparu is gespe-
cialiseerd in geoculeerde rozen (eenjarige en twee-
jarige teelt) in het duurdere licentierozensortiment. 

3 min. leestijd

RuBRiek in BOOm in Business: 
RegiO in BeeLd 

Een nieuwe rubriek in Boom In Business: 
Regio in Beeld. Het idee is simpel. Als redac-
tie reizen wij teeltregio na teeltregio af; we 
interviewen in ieder gebied op één dag drie 
kwekers en doen daarvan verslag. We sluiten 
de dag af met een gemeenschappelijk diner, 
waarbij we alles nog eens de revue laten 
passeren. Dit keer onze zuidelijkste teelt 
gebied: Noord-Limburg.  Traditioneel vooral 
bekend van de rozen, maar daar doen we 
veel Limburgse kwekers mee tekort 

Regio
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De eenjarige struikrozen zijn vooral geschikt om 
af te zetten aan kwekers, die ze doorkweken als 
potroos. Negentig procent van het areaal bestaat 
nog altijd uit tweejarige rozen, die als potroos door 
andere kwekers worden doorgekweekt, maar dan 
in grotere potmaten. De klantendoelgroep is daar-
mee ook bepaald. Dit zijn eigenlijk altijd kwekers 
die rozen als potroos doorkweken. Deze kwekers 
hebben aan Roparu een goede partner, omdat 
het bedrijf een zeer breed sortiment heeft, op dit 
moment wel 400 verschillende soorten.  

De rozensector is de laatste jaren door een zware 
crisis gegaan. Natuurlijk heeft het bedrijf ook een 
zware tik gekregen van de tegenvallende vraag 
van de afgelopen jaren en heeft het in 2014 en 
2015 respectievelijk 150.000 en 100.000 dure licen-
tierozen moeten vernietigen. Dat kost geld, vooral 
omdat Roparu in de top van de markt zit en daar 
gaat het per definitie om licentierassen, waarvoor 
per plant al gauw een of twee euro moet worden 
afgedragen aan de veredelaar. Gelukkig konden 
met een deel van de veredelaars in deze extreme 
situatie afspraken gemaakt worden, aldus Patrick 
Wijnhoven. Waar dat niet kon, heeft Roparu de 
aantallen fors ingekrompen. Wijnhoven: ‘Je moet 
gezamenlijk kansen pakken en bij excessen ook 
gezamenlijk naar een oplossing zoeken.’ 
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder, en hoe-
wel de markt eigenlijk niet groter is geworden, is 
er wel zwaar gesnoeid aan de aanbodzijde. In de 
regio is een groot aantal rozenbedrijven gestopt, 
maar ook internationaal zouden veel bedrijven niet 
langer het risico willen lopen om met een voorraad 
onverkochte rozen te blijven zitten. Voor Roparu 
als niche player is dat een kans.

Patrick Wijnhoven zoomt even in op de krimp van 
de markt. ‘Hier in het dorp waren vijf jaar terug 
ongeveer zes rozenkwekers. Inmiddels is er van die 
zes één failliet, één is gestopt voordat hij failliet 
kon gaan en een derde is minder gaan kweken. 
De vraag zal nooit meer hetzelfde zijn als vroeger. 
Dat komt ook door de verbreding van het aanbod 
zomerbloeiende tuinplanten, zoals hortensia, ver-
schillende mediterrane planten en lavendel.’

Opdracht 
De markt voor licentierozen zou vooral een 
opdrachtmarkt moeten zijn. Patrick Wijnhoven: 
‘Zonder opdracht vooraf is het risico veel te groot; 
dat hebben we de laatste jaren allemaal onder-

vonden. Het lastige hierbij is dat je de markt over 
drie jaar moet inschatten voor wat je dit jaar gaat 
produceren. Dat blijft lastig.’ Op dit moment heeft 
ongeveer tachtig procent van alle rozen die nu op 
de akkers van Roparu staan al een toekomstige 
bestemming, maar in de goede tijd is dat ook wel-
eens negentig procent geweest.

gezond
Patrick Wijnhoven noemt Roparu op dit moment 
een gezond bedrijf. ‘Een paar jaar geleden waren 
we zover dat we versneld onze schulden konden 
afbetalen, maar in plaats daarvan hebben we bij-
geleend. Al met al zijn we nog steeds gezond en 
kijken we vol vertrouwen de toekomst tegemoet.’ 

Deze kwekers hebben aan 

Roparu een goede partner, 

omdat het bedrijf een zeer 

breed sortiment

Rob Wijnhoven

Patrick Wijnhoven
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Kwekerij Van der Salm in Boskoop telt maar liefst 
acht vestigingen met in totaal 66 hectare in 
Nederland en één van 34 hectare in Portugal. Het 
assortiment bestaat voornamelijk uit lavendel en 
Gaultheria, maar ook uit Buxus, Conica, Pinus Pinea, 

Ilex en decofruit. Het bedrijf is de afgelopen jaren 
sterk gegroeid. Ruud Veelenturf is eindverantwoor-
delijk voor de teelttechnische zaken op de kweke-
rij, van stekinkoop tot bemesting, gewasbescher-
ming en certificering. Hij houdt zich vooral bezig 

met veredeling en R&D-werkzaamheden. Samen 
met Weerts van Haifa kijkt hij sinds een aantal jaren 
kritisch naar het bemestingsbeleid van het bedrijf.

Een goede waterhuishou-
ding als basis voor een 
schoner teeltproces
Haifa en Van der Salm werken aan schoner bemestingsbeleid op de kwekerij

meststoffenproducent Haifa gaat met technisch teeltadviseur Lowie Weerts volop de markt in om kennis uit te wisselen voor de beste teeltresultaten. 

samen met Ruud Veelenturf van kwekerij gebr. Van der salm vertelt hij waarop ze letten om een hogere kwaliteit te halen in de teelt, en waarom gebr. 

Van der salm is gaan werken met de formule mymultifeed van Haifa. de succesformule voor kwekerij Van der salm luidt: goede waterhuishouding - 

goede bemesting -goede genetica. 

Auteur: Santi Raats
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goede waterkwaliteit als uitgangspunt
Weerts, die een berekeningsprogramma heeft 
gemaakt om makkelijk een wateranalyse te kunnen 
interpreteren, trapt af: ‘Veel kwekers, vooral boom-
kwekers, bestuderen de kwaliteit van het water 
waarmee zij werken onvoldoende. “Water is nat” is 
de heersende gedachte. Maar als je niet weet wat 
erin zit, ben je maar lukraak wat aan het doen. Bij 
droogte wordt water slechter van kwaliteit: het 
gehalte natrium, chloor en bicarbonaten loopt 
op. Een hogere natrium- en chloorwaarde belem-
mert de opname van goede zouten zoals calcium, 
magnesium, kalium en ammonium door de plant. 
Die waardes verschillen per watersituatie: werk je 
met oppervlaktewater, regenwater, bronwater? 
Een goede waterkwaliteit zou het uitgangspunt 
moeten zijn vanwaaruit de rest van het teeltproces 
benaderd wordt. Het loont om de waterkwaliteit te 
verbeteren door storende hoeveelheden natrium 
en chloor te verlagen, waardoor de meststoffen 
beter worden opgenomen.’

‘Ook wordt vaak uitgegaan van vaste NPK-
verhoudingen per gewas. Maar om welk gewas 
gaat het? En hoe ziet het uitgangswater eruit? Vaak 
werkt men met gecoate meststoffen die door het 
substraat gemengd zijn: dit houdt de EC gedu-
rende de teelt makkelijk op peil. Maar dat is niet 
in alle situaties wenselijk. Bij warm weer komen 
de meststoffen sneller vrij doordat de coating rea-
geert op de temperatuur. Bij een aantal gewassen 
en teeltmethoden is dit lastiger onder controle 
te houden, zodat je beter uit de voeten kunt met 
wateroplosbare meststoffen.’

Recept op maat
Van der Salm begon vorig jaar op zijn vestiging 
in Portugal als eerste kwekerij met het uit ver-
schillende componenten samengestelde ‘recept’ 
MyMultifeed van Haifa. ‘Dit is een op de teeltsitu-
atie afgestemde formule van grondstofblokken, 
zoals Multi-K® reci (kalisalpeter met een laag 
natriumgehalte), die minder natrium, chloride en 
ballastzouten bevat. Daardoor is dit een schonere 
meststofformule dan de standaard toegepaste 
meststofformules. Ook werk je hiermee gerichter 
en duurzamer, omdat de samenstelling wordt afge-
stemd’, aldus Weerts. 
MyMultifeed wordt op maat samengesteld en aan-
geleverd in bigbags. Weerts: ‘Die kan men eenvou-
dig openen en boven de bak met water laten val-
len, zodat de stoffen oplossen. Omdat het product 
in bigbags van 1.000 kg zit, gaan de gebruikers 
hiervoor over op grotere mestbakken. In plaats van 
de standaard mestbakken van 1000 liter investeren 
ze dan in bakken van 10.000 liter.’ 

De bulkinsteek komt goed van pas bij de 
Portugese Van der Salm-vestiging, volgens 
Veelenturf: ‘Ons areaal in Portugal is groot. We heb-
ben er relatief veel meststoffen nodig. Inkoop van 
meststoffen in grote units ligt dan voor de hand. 
Het werkproces wordt simpeler. We hoeven niet 
meer dagelijks zakken met 25 kg meststof te ope-
nen, maar moeten alleen nog één keer in de week 
of in de twee weken de mestbakken bijvullen. De 
werktijd die we hiermee uitsparen, kunnen de 
medewerkers gebruiken om tussen de gewassen 
door te lopen.’ Ook levert het geldbesparing op, 
volgens Veelenturf. ‘We zijn nu 10 tot 15 procent 
goedkoper uit dan voorheen.’

De MyMultifeed-formule in de bigbags is minder 
geschikt voor de aanzienlijk kleinere percelen in 
Boskoop. Maar volgens Weerts denkt Haifa erover 
na om het product voor sommige klanten ook in 
kleinere units op de markt te brengen, zodat het 
voor meer boomkwekers toepasbaar wordt.
Weerts: ‘Omdat er een formule is geprogrammeerd 
in een grote tank, kan men het best contact opne-
men met Haifa wanneer men snel moet schakelen 
naar een nieuwe formule om de kleur, plantop-
bouw of beworteling bij te sturen. We begeleiden 
de klant dan met advies om de formule aan te vul-
len met componenten uit zakken van 25 kg om tot 
het gewenste recept te komen.’ 

Afstemming op teeltfactoren
Het schonere aspect van MyMultifeed sluit perfect 
aan bij de weg die kwekerij Van der Salm is inge-
slagen: het bedrijf zet volop in op minder gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen. Naast het MPS 
A+-, GAP- en SQ-certificaat is het bedrijf sinds 
dit jaar ook volop met MPS-ProductProof aan de 
slag. Veelenturf: ‘We doen dit om volledig trans-
parant te zijn tegenover onze klanten. Met MPS-
ProductProof tonen we namelijk aan dat bepaalde 
werkzame stoffen ontbreken in onze producten, 
iets waar de handel en retail om vragen.’

Het water in Portugal
Weerts legt uit wat MyMultifeed voor de Portugese 
Van der Salm-vestiging betekent: ‘Daar maken ze 
gebruik van bronwater. Deze bron staat in verbin-
ding met een zeearm. Daardoor bevat het gebruik-
te water in perioden van droogte veel natrium en 
chloor. Het resultaat daarvan is dat voedingsstoffen 
zoals calcium, ammonium, kalium en magnesium 
slechter worden opgenomen. Met name deze 
elementen zorgen voor de juiste opbouw, gezond-
heid en kleur van het gewas. Daarom zijn we daar 
erg kritisch op.’

Het water in Boskoop
Slootwater is weliswaar heel veranderlijk; wan-
neer het regent, is de kwaliteit beter dan tijdens 
een droge periode. De Boskoopse sloten bevatten 
echter ook veel natrium en het water is hard door 
een hoog gehalte bicarbonaten. ‘Dat komt omdat 
zouter water vanuit de Gouwe de Boskoopse slo-
ten wordt ingelaten’, licht Veelenturf toe. Weerts 
gaat verder: ‘Hierdoor krijgt men onvermijdelijk 
te maken met een stijgende pH in de grond en 
slechtere beschikbaarheid van met name calcium, 
magnesium en fosfaten voor het gewas. Dit los-
sen we op door het bicarbonaat weg te zuren met 
behulp van salpeterzuur. Hierdoor blijven voe-
dingselementen goed beschikbaar en de pH in de 
potgrond stabiel. Dit zorgt voor rust en stuurbaar-
heid in de teelt.’ 

Creatieve oplossingen
Naast de keuze voor zuivere meststoffen en het 
juiste voedingsschema blijft het opletten voor 
de kweker. Door goed om te gaan met de water-
stromen op het bedrijf, kunnen ze zelf inspelen 
op de omstandigheden. Door het opvangen van 
regenwater kan het gehalte natrium, chloor, sulfaat 
en bicarbonaat vanuit het slootwater wat verlaagd 
worden. Hierdoor ontstaan er minder snel proble-
men. 
Weerts concludeert: ‘Op basis van een verbeterde 
waterkwaliteit kun je verdergaan met het bemes-
tingsprogramma. Dat maakt de teelt een stuk 
flexibeler dan wanneer je je afhankelijk opstelt van 
een volledige dosering gecoate meststoffen, of 
wanneer je wacht totdat het gaat regenen.’
Groei sturen met zo min mogelijk groeiregulatoren
Veelenturf neemt de waterkwaliteit ook als basis 
om de groei van zijn teelt te sturen. ‘Een voorbeeld: 
gewassen die dreigen te lang te worden, kan men 
in principe minder kalksalpeter geven en meer 
calciumchloride, maar de hoeveelheden moeten 
precies zijn afgestemd op wat er al in het water zit. 
Meten is weten. Zo spelen we in op de opkomende 
vraag vanuit de retail om minder groeiregulatoren 
te gebruiken.’
De voor kwekerij Van der Salm gekozen 
MyMultifeed-samenstelling bevat daarnaast de 
nieuwe meststof Haifa Cal Prime, die een hoger 
calciumgehalte heeft, maar een minder hoog 
ammoniumgehalte. Veelenturf: ‘Hierdoor maken de 
planten minder strekking. Wanneer de vraag om 
minder inzet van groeiregulatoren in de toekomst 
serieus wordt, zijn wij al helemaal voorbereid.’

meten is weten
Van der Salm neemt om de week watermonsters, 
grondmonsters én residumonsters per locatie, om 
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snel te kunnen bijsturen en monitoren. ‘We meten 
de pH- en EC-waarde, zodat we de zuurtegraad 
en het zoutgehalte van de bodem weten. Daarna 
kijken we naar de onderlinge verhouding en de 
opbouw van voedingselementen. Dit vertelt ons 
hoe de gewassen zullen reageren op de huidige 
voedingstoestand. Hoe wordt de opbouw, kleur, 
beworteling en ziektegevoeligheid van het gewas? 
Met de metingen kunnen we vooruitdenken 
en komen we niet voor verrassingen te staan.’ 
Bovendien monitort Van der Salm zijn 34 hectare 
in Portugal met een drone. Veelenturf: ‘We kunnen 
van bovenaf precies de sproeiwijdte waarnemen, 
maar we zien ook ‘valletjes’ (kleinere gewassen 
door droogte of een plaag zoals luis) en kunnen 
dan direct nadere inspecties uitvoeren.’ 

nauwgezette klimaatsturing vraagt voortdu-
rend om gegevens
De metingen zijn bittere noodzaak. Op het groot-
schalig opgezette, superieur geautomatiseerde 
bedrijf oogt alles spic en span en vertonen de 
plantenrijen een uniformiteit alsof men er met een 
scheermes overheen is geweest. Een korte rondlei-
ding toont al gauw dat hier onder meer veel ver-
schillende soorten lavendel en Gaultheria worden 
gekweekt, in vele verschillende groeistadia, om 
jaarrond te kunnen leveren. Veelenturf: ‘Dat vraagt 
om een heel nauwgezette sturing van het klimaat-
sturing, dat telkens anders is. Ook moet het bedrijf 
rekening houden met het klimaatverschil tussen 
Portugal en Nederland. Wanneer de planten uit 
Portugal komen, staan ze drie tot vier dagen hier 
om te acclimatiseren, voordat ze hun toegevoegde 
waarde (stickers, verpakking etc.) meekrijgen en de 

markt op gaan. We moeten alles weten om goed te 
kunnen inspelen op de omstandigheden. Als je pas 
aan de bel trekt wanneer het gewas geel is, ben je 
te laat om nog te kunnen bijsturen.’

goede genetica
Naast een goede waterhuishouding en bemesting 
ziet Veelenturf goede genetica als de derde onmis-
bare factor voor een schoon, sterk product. ‘Goede 
genetica betekent dat de plant sterk is als het gaat 
om transport, genetisch compact is en lang door-
bloeit. Alle Lavandula die we kweken, is afkomstig 
uit onze eigen genetica die aan deze voorwaarden 
voldoen. Ons bedrijf is zeer gebaat bij een sterke 
teelt, ook omdat de producten goed transporteer-
baar moeten zijn vanuit Portugal.’

Teamwork
Veelenturf vertelt dat hij met elf heel enthousiaste 
teeltmedewerkers werkt. Elke week vindt er over-
leg plaats, elk kwartaal komt men bijeen op een 
teeltmiddag en eenmaal per jaar gaan alle teelt-
medewerkers naar een andere kweker of naar een 
laboratorium, zoals afgelopen jaar naar Eurofins. 
‘Het is van belang om alle teeltmedewerkers te 
betrekken bij de teeltstrategie.’

sectorbelangen
Sectorbreed denken is exemplarisch voor Van der 
Salm. Het bedrijf is niet alleen voortrekker op het 
gebied van schoner werken, ook zet het zich in 
voor de stabiliteit en continuïteit van de branche 
door branchebelangen te behartigen waar het kan. 
Zo werd er een bijeenkomst gehost voor een dele-
gatie bestaande uit afgevaardigden van het minis-

terie van EZ, NVWA, Naktuinbouw en MPS, die als 
groep gaat lobbyen in Brussel voor versoepeling 
van de regelgeving rondom de Xylella-bacterie. 
Veelenturf legt uit: ‘Deze bacterie is schadelijk en 
lavendel staat op de waardplantenlijst voor deze 
bacterie. Vanuit Brussel geldt dat bij een Xylella-
uitbraak alle waardplanten binnen 100 meter van 
de besmetting moeten worden vernietigd. Om de 
besmette zone wordt dan een bufferzone van 10 
km ingesteld. Gedurende een periode van vijf jaar 
is er dan geen verkeer van waardplanten toege-
staan binnen en vanuit de bufferzone. Xylella zou 
een economische ramp betekenen voor Boskoop. 
We willen er bij Brussel op aandringen de regel-
geving aan te passen op bedrijfsniveau of op een 
beperkter regionaal niveau.’

Van der Salm is een grootschalig opgezet, superieur geautomatiseerde bedrijf waar alles spik 

en span oogt en de plantenrijen uniformiteit vertonen alsof men er men een scheermes over-

heen is geweest.

Bij Van der Salm worden onder meer veel verschillende soorten lavendel en Gaultheria 

gekweekt, in vele verschillende groeistadia, om jaarrond te leveren. Veelenturf: ‘Dat vraagt om 

een hele nauwgezette klimaatsturing, die constant anders is. Ook moet het bedrijf rekening hou-

den met het klimaatverschil tussen Portugal en Nederland.’

De big bags MyMultifeed van Haifa.
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Imker Maap Groenendijk: 
‘Het gaat juist hartstikke 
goed met onze bijen’
Nooit bewezen dat Admire schadelijk zou zijn voor bijen
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In de berichtgeving over bijen en bijensterfte 
worden steevast twee problemen opgesomd: aan 
de ene kant de varroamijt, en gewasbescherming 
aan de andere kant. Bijensterfte als gevolg van 
gewasbescherming is volgens imker Groenendijk 
nooit bewezen. Hij heeft het in ieder geval nog 
nooit meegemaakt en zit met zijn zeventig kasten 
toch in het hart van de Nederlandse boomteelt-
sector. Zelfs middelen als het inmiddels verboden 
Admire, dat imidacloprid bevat, zouden volgens 
Groenendijk niet gevaarlijk zijn. 

Overigens snapt Groenendijk best hoe dit fabeltje 
de wereld in is geholpen. Romée van der Zee is een 

landelijk bekende bijenonderzoekster. Zij maakt al 
vele jaren een inventarisatie van het aantal volken 
dat in de winter wordt getroffen door bijensterfte. 
‘Ik heb jarenlang haar enquêtes ingevuld, maar 
omdat ik nooit iets terug hoorde, ben ik daarmee 
gestopt. De kleinere imkers, die de bestrijding  
van de varroamijt niet goed onder controle  
hebben en daardoor wel last hebben van bijen-
sterfte, vullen de enquêtes wel in. Daardoor kreeg 
je totaal vertekende cijfers. Ik heb natuurlijk ook 
last van bijensterfte, maar bij mij is dat hoogstens 
een paar procent. Het ene jaar heb ik één dode 
koningin, het volgende jaar misschien nul of twee. 
Amateurimkers die de bestrijding van de mijt niet 
op het juiste moment hebben uitgevoerd, hebben 
een veel hogere sterfte.’

Groenendijk, weinig diplomatiek: ‘Er is eigenlijk 
geen zak aan om de varroamijt te bestrijden, maar 
je moet het wel op het juiste moment doen. In juli 
leg je een doek die vochtig is gemaakt met mieren-
zuur boven op de geopende kast. Het mierenzuur 
verdampt dan en omdat het gas zwaarder is dan 
lucht, zakt dat door de kast heen. Bijen, die geen 
longen hebben, hebben daar geen last van,  
aar de varroamijt wel. Die behandeling kun je  
makkelijk een keer of drie per jaar uitvoeren  
zonder dat de bijen daar last van hebben. Te veel  
is niet goed, want het mierenzuur dat je in de 
zomer gebruikt en het oxaalzuur dat je in de  
winter gebruikt, hebben een licht etsende werking. 
Overigens beperkt de varroamijt zich niet tot de 
honingbij. ‘Als je een wilde hommel op de grond 
ziet liggen, kijk dan maar eens op zijn rug. Tien 
tegen een dat er een paar varroamijten op zitten.’

Ik loop met Groenendijk zijn tuin in. Vijftien jaar 
geleden kon de imker zijn boomkwekerij verkopen 
aan een projectontwikkelaar, maar hij behield het 
recht om de grond te gebruiken zolang er niet 
gebouwd werd. Inmiddels is de voormalige 
boomkwekerij omgetoverd tot een walhalla  
voor bijen, met veel wilde planten die bijen  
aantrekken. Groenendijk heeft alleen de buckfast-
bij; dat is een Engelse rasbij, die heel vredelievend 
is en productief.  

Wie de berichtgeving over bijen bijhoudt, zou 

al snel denken dat het slecht gaat met de  

bijenstand in nederland. ‘Totale onzin’, aldus 

maap groenendijk. ‘Het gaat juist uitstekend 

met de bij.’ Ook in een dorp als Boskoop, waar 

gespoten wordt met gewasbescherming.  

Auteur: Hein van Iersel 

ACTUEEL

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6778
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Kip, de meest veelzijdige …. 
onkruidbestrijder
Boomkwekerij Udenhout vertelt een succesvol kip-of-eiverhaal

Boomkwekerij Udenhout introduceerde in juni 2017 onder de naam Kweker-Ei een nieuwe manier van onkruid beheren. Het gaat om een pilot waarin 

scharrelkippen een perceel laanbomen onkruidvrij houden. Vanuit een mobiele stal gaan de kippen dagelijks naar hun werk.

Auteur: Santi Raats

Gewasbescherming, en vooral onkruidbeheer, is 
heel belangrijk in de laanbomenteelt. Onkruid 
concurreert met jonge bomen om vocht, geeft 
een slordig beeld wanneer klanten hun boom 
komen uitzoeken en is niet gewenst in projecten 
van opdrachtgevers. Daarom wordt er veel tijd en 
aandacht gestoken in het onder controle houden 
van onkruid. Dat gebeurde vroeger altijd door mid-
del van vergif of grondbewerking, maar dat wordt 
steeds lastiger. Veel herbiciden zijn inmiddels ver-
boden, andere mogen maar eens per jaar toege-
past worden. Voor een kwekerij als Boomkwekerij 
Udenhout geldt bovendien dat klanten vragen 
om duurzame bomen, waarbij zo weinig mogelijk 
gewasbescherming is toegepast. Boomkwekerij 

Udenhout is daarom aangesloten bij Milieukeur. 
Milieukeur stelt bovenwettelijke eisen ten aanzien 
van gewasbescherming. De inzet van scharrelkip-
pen past volgens Boomkwekerij Udenhout goed in 
de doelstellingen voor duurzaamheid.

Geïnspireerd door de buren
Kees van Iersel, eigenaar van Boomkwekerij 
Udenhout, had de kippen aan het werk gezien bij 
biologische tuin en keuken Sprankenhof, verderop 
in de straat. De scharrelkippen hebben daar een 
goed leven; ze houden de percelen met klein fruit 
onkruidvrij én ze voeden zich met voor de teelt 
storende insecten, die vaak een deel van hun leven 
in de bodem doorbrengen. Zijn belangstelling was 

direct gewekt, maar naast het duurzaamheidsper-
spectief trokken de kippen vooral zijn aandacht 
op bedrijfsmatig vlak. Algemeen directeur Martien 
Mantje legt uit: ‘Onkruidbescherming is duur, ik 
schat misschien wel 3000 euro per hectare. Die 
kosten zitten in tal van factoren: manuren, diesel, 
kosten voor tractoren, machines en bestrijdings-
middelen. Door de inzet van scharrelkippen kun je 
wellicht veel besparen. Dat moet de pilot uitwijzen.’

Rolverdeling binnen de pilot
Vroeger had iedereen kippen op het erf en ook in 
de tropen is het de normaalste zaak van de wereld, 
maar in de laanbomenteelt is de inzet van kip-
pen tegen onkruid uniek. Dat vond de provincie 
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Brabant ook. Zij stelde een landbouwinnovatie-
subsidie van 25 duizend euro beschikbaar voor 
de pilot en gedeputeerde Anne Marie Spierings 
opende de pilot bij Boomkwekerij Udenhout offi-
cieel op 26 juni. ‘Met de subsidie dekken we het 
gehele onderzoek: de aanschaf van de kippen, 
het voer, de container die als hok is gemaakt en 
de manuren die we erin steken’, zegt Mantje. Het 
Louis Bolk Instituut, dat onderzoek doet naar de 
integratie van boomteelt in de landbouw, doet ook 
mee aan de proef en vaardigt daarvoor kippenex-
pert Monique Bestman af. Mark Vonk, werkzaam bij 
Sprankenhof, is aangesteld als kippenverzorger. 
‘De subsidie was in de zomer van 2016 al verstrekt 
en we hebben meteen een containerhok voor de 
kippen gebouwd’, vertelt Mantje. ‘Maar omdat in 
het najaar van 2016 de vogelgriep uitbrak, was de 
ophokplicht van kracht. We hebben gewacht met 
het laten komen van de kippen totdat eind april de 
ophokplicht werd opgeheven. Op 8 juni kwamen 
ze aan.’

Huisvesting 
In de pilot zorgt Boomkwekerij Udenhout voor 
de huisvesting van de kippen. Van een mobiele 
container, die op een aanhanger of vrachtwagen 
getrokken kan worden, is een zelfvoorzienende stal 
gemaakt met daarin watervoorziening, legnesten, 
een voederautomaat, verlichting en een automati-
sche deur. Het geheel wordt van stroom voorzien 
door zonnepanelen. In totaal gaan 100 kippen op 
een elektrisch afgerasterd perceel van 0,4 hectare 
hun werk verrichten: ’s ochtends leggen ze in de 
stal hun eieren en aan het begin van de middag 
worden ze naar buiten gelaten. Pas als het donker 
wordt, gaan ze weer naar binnen. Dit kippenaantal 

en deze perceelgrootte zijn volgens Vonk geba-
seerd op onderzoeksresultaten met betrekking tot 
het effect van legkippen op de fosfaathuishouding 
in de grond, waarbij het maximale aantal kippen 
per hectare is vastgesteld op 250, om te voorko-
men dat fosfaat zich in de bodem ophoopt.

Beter leven dan op biologische houderij
‘De grootte en inrichting van de kippenstal hebben 
we gebaseerd op de eisen in de biologische pluim-
veehouderij. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan 
de hoeveelheid meters aan legstokken en aan het 
vloeroppervlak. De randvoorwaarde van 250 kip-

pen per hectare zit zelfs ver boven de eisen voor 
de biologische houderij op het gebied van uitloop-
oppervlakte. Met andere woorden: de kippen heb-
ben het zeer goed op de boomkwekerij. Het zijn 
van oorsprong bosdieren, dus nu zijn ze praktisch 
weer in hun oorspronkelijke habitat.’

Terug naar de natuurlijke habitat
Die oorspronkelijke habitat brengt wel de nodige 
risico’s met zich mee. In stellingenteelten in kassen 
werd hier en daar al gebruikgemaakt van kwartels, 
parelhoenders en kippen als onkruidbestrijders. De 
pilot in de boomkwekerij test voor het eerst welk 
gevaar de kippen lopen door roofdieren zoals de 
buizerd, de havik en de vos en door vandalisme. 
Ook wordt getest wat het effect is van risico’s zoals 
de vogelgriep, die de afgelopen jaren iedere win-
ter terugkwam. ‘Wanneer er eventueel opnieuw 
een ophokplicht komt, kunnen de kippen in hun 
containerhok verblijven’, vertelt Mantje. ‘Het hok 
voldoet aan alle eisen.’

Dubbeldoel kippen
Vonk vertelt over de kippen: ‘We gebruiken 
Marans-kippen. Dat is een Frans ras met donker-
rood-bruine eieren. Het zijn dubbeldoelkippen, 
dus ze leveren eieren en later vlees. Vaak worden 
dubbeldoelkippen eerder geslacht dan legkippen. 
Legkippen zijn zo’n vijf tot zes jaar lang nuttig: 
feitelijk zo lang ze eieren leggen. In onze proef 
zouden we ervoor kunnen kiezen om de dieren 
te slachten, zodra de ophokplicht voor pluimvee 
wordt ingevoerd als er opnieuw vogelgriep heerst. 

5 min. leestijd

Martien Mantje

ACTUEEL

De provincie Brabant heeft een landbouwinnovatiesubsidie van 25 duizend euro beschikbaar gesteld voor de pilot Kweker-Ei en 

gedeputeerde Anne Marie Spierings opende de pilot bij Boomkwekerij Udenhout officieel op 26 juni.
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In het voorjaar, zodra het groeiseizoen weer begint, 
zouden we dan weer nieuwe kippen kunnen 
nemen. De scharreleieren zijn een extra verdien-
model; hiermee zouden de kosten van het houden 
van de kippen kunnen worden terugverdiend.’
Er is nog niets te zeggen over de opbrengst van de 
kippen. De Marans-kippen hebben in elk geval 8 
euro per stuk gekost. Mantje: ‘We willen allereerst 
vragen beantwoorden met deze pilot: werken kip-
pen als effectieve onkruidbestrijders op een boom-
teeltbedrijf? Is het concept economisch haalbaar? 
Zijn de risico’s van predatie, vogelpest en vanda-
lisme te beheersen? En wat is het effect van de kip-
pen op de bodem en op de fijnstofemissie?’
Fijnstofemissie is met name in de dierhouderij een 
probleem; de kippen zitten voornamelijk binnen, 
waar mest, veren en strooisel zich ophopen. De 
stoffige lucht wordt via het ventilatiesysteem in 
een hoge concentratie naar buiten geblazen en 
kan overlast veroorzaken bij omwonenden. Er is 
volgens kippenverzorger Vonk steeds meer bekend 
over de gevolgen, zoals omwonenden die last heb-
ben van chronische longontsteking.  

Te kleine pilot voor eieropbrengst
De pilot is te kleinschalig om nu al te verdienen 

aan de eieren. ‘De pilotopzet is te klein om al aan 
commerciële eierafzet te denken. Tien trays per 
dag zijn voor afnemers niet interessant’, weet 
Mantje. ‘Supermarkten raken pas geïnteresseerd 
als je met een pallet per dag aankomt. Maar dan 
praat je ook over een heleboel meer kippen. We 
gaan pas opschalen zodra de pilot een succes blijkt 
te zijn en die opschaling zal geleidelijk gebeuren. 
Voordat er een verdienmodel uit de eieren rolt, zijn 
we alweer een hele poos verder.’  

Effectieve onkruidbestrijders
Vonk durft er wel zijn handen voor in het vuur te 
steken dat de scharrelkippen hun onkruidbestrij-
dingswerk goed zullen doen. ‘Ik heb zelf 30 kippen 
op een kleine 100 vierkante meter. Zij hebben vier 
tot vijf dagen nodig om een kortgemaaid gazon 
onkruidvrij te maken. Ze zijn daarin supersnel. Ze 
kennen natuurlijk ook geen kantoortijden, dat 
scheelt.’

ACTUEEL

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6786
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35e editie van Plantarium 
staat bol van inspiratie,  
innovatie en beleving
Met een mooi, internationaal deelnemersveld belooft de 35e editie van 
Plantarium weer een succes te worden. Naast de standhouders zijn vijf  
Houses of Inspiration prominent op de beurs aanwezig. Acht inspiratietuinen 
omheinen het nieuwe Varb Kwekersplein, waarop kwekers fysiek hun  
najaarsaanbod tonen. 

Plantarium 2016
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Plantarium is sinds jaar en dag dé internationale 
vakbeurs voor de boomkwekerij. Het is dé plek om 
het verhaal van deze sector aan het internationale 
vakpubliek te vertellen. Het thema van Plantarium 
dit jaar is ‘Stories’. Om dit thema extra onder de 
aandacht te brengen, rijdt er in de aanloop naar 
de beurs een speciale storytruck rondt. René 
Gelderblom van Storievents bestuurt de caddy. 
Hij haalt de verhalen op bij verschillende  
betrokkenen bij de beurs. Denk daarbij aan  
kwekers, standbouwers, bestuursleden en  
communicatiemedewerkers. Al deze verhalen 
worden door middel van een video op het speciale 
YouTube-kanaal van Plantarium geplaatst. 
Daarnaast zijn er tijdens Plantarium een aantal 
Houses of Inspiration. Dit zijn locaties waarin  
diverse deelnemers een overkoepelend verhaal 
kunnen vertellen dat past binnen een bepaald 
thema.

Bron van inspiratie
Een aantal deelnemers en toeleveranciers heeft de 
handen ineengeslagen; ze gaan de uitdaging aan 
door samen te tekenen voor de invulling van een 
van de vijf Houses of Inspiration. Elk house staat 
in het teken van een thema en vertelt het verhaal 

hiervan. De sfeer- en verkooppresentaties zijn ver-
rassend, toepasbaar voor tuincentra en geven aan-
leiding tot cross-selling, waarbij bestaande klanten 
ook andere producten kopen die ze in de stand 
zien. De thema’s die worden ingevuld in de Houses 
of Inspiration zijn: urban gardening, Christmas, 
green concepts, magical experience en novelties. 
De invulling van de thema’s komt tot stand door 
samenwerking van kwekers, toeleveranciers en 
arrangeurs. 

Inspiratietuinen vertellen verhalen 
Vier tuinontwerpers van het ontwerpinstituut laten 
met acht inspiratietuinen zien dat beplanting ook 
een verhaal kan vertellen. Elke tuin is gekoppeld 
aan of gemaakt voor een bekende en inspirerende 
persoon en vertelt het verhaal van deze persoon. 
Het uitgangspunt voor de tuinontwerpers was niet 
de zoveelste standaardtuin op de zoveelste beurs, 
maar een tuin met een betekenis waarover wordt 
nagepraat. Met andere woorden: een tuin die een 
verhaal vertelt!

Inspirerende personen
De acht personen die zijn uitgekozen, zijn voor 
iedereen bekend, herkenbaar en aansprekend.  

7 min. leestijd

Plantarium vindt plaats van 23 t/m 26 augustus 2017 op het International Trade Centre te Boskoop/

Hazerswoude. Het thema van deze jubileumeditie is ‘Stories’. ‘Met dit thema willen we benadrukken 

dat verhalen een onmisbaar onderdeel zijn bij de marketing van het product. Het thema biedt de 

deelnemers en de beurs zelf handvatten om het verhaal bij het product te vertellen’, aldus beursma-

nager Jos van Lint.

Auteur: Sandra van Tol

PLANTARIUM

De storytruck van Plantarium haalt verhalen bij de deelnemers op.

Elk house staat in het teken 

van een thema en vertelt 

het verhaal hiervan
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Ze spreken tot de verbeelding en bieden inspiratie 
bij ons allemaal.

Deze mensen zijn heel divers in karakter en 
verdiensten, maar altijd inspirerend. Van elke 
persoon is één kenmerkend aspect, samengevat 
in één woord, herkenbaar weergegeven in de 
inspiratietuin. De personen die zijn gekoppeld 
aan de tuinen, zijn: Walt Disney (fantasie), Mozart 
(geniaal), Joop Zoetemelk (eenvoud), Salvador Dali 
(ongewoon), Don Quichot (strijd), Nelson Mandela 
(samenbrengen), Anne Frank (verlangen) en Annie 
M.G. Schmidt (speels). Elke tuin staat op zichzelf en 
vertelt het verhaal van de betreffende persoon. 

Locatie
De inspiratietuinen zijn gesitueerd in de 
Greenparkhal, waar ook de opstapplaats is voor 
de pendeldienst die de verbinding vormt tussen 
Plantarium en GROEN-Direkt. Te midden van de 

tuinen komt het Varb Kwekersplein en een gezel-
lige open ontmoetingsruimte, waar bezoekers 
kennis kunnen maken met de ontwerpers van de 
tuinen en ook een toelichting kunnen krijgen bij 
de tuinen. De ontwerpgroep bestaat uit Jans Bos 
(Jans Bos Tuinontwerp & Advies), Peter van Dam 
(Rivius Ontwerpburo voor de groene buitenruim-
te), Angela Warmerdam (Ontwerpstudio Angela's 
Tuinen) en Peter Zaal (Green in the Dirt).

Varb Kwekersplein
Op het nieuwe Varb Kwekersplein staan kwekers 
die op een eenvoudige wijze en zonder standbouw 
hun product aan de bezoekers willen tonen. ‘Met 
het nieuwe kwekersplein faciliteert Plantarium 
kwekers om hun najaarsaanbod fysiek te tonen.  
De samenwerking met Varb maakt het mogelijk 
om dit aanbod ook digitaal te presenteren. Zo 
bieden we de kwekers een prachtig podium om 
hun product te laten zien. Daarnaast kan iedereen 

op de beurs in Varb bekijken welke producten 
beschikbaar zijn en direct in gesprek gaan met 
de betreffende kweker van dat product. Mooier 
en sneller kun je het niet krijgen’, aldus Linda 
Hoogendoorn-Veelenturf, directeur van Stichting 
Beurshal. 

Omdat de handel in de boomkwekerijsector steeds 
transparanter, sneller en internationaler wordt, is 
het voor de kweker steeds belangrijker én interes-
santer om via verschillende kanalen te worden 
gevonden. Afnemers/kopers zoeken via Varb, han-
delsbeurzen, vakbladen en in toenemende mate 
via internet naar geschikte leveranciers. Op het 
kwekersplein komt aanbod en vraag samen en kan 
snel worden geschakeld. De verwachting is dat het 
nieuwe kwekersplein op Plantarium 2017 gaat zor-
gen voor een vliegende start van de najaarshandel. 
Naast kwekers uit Nederland hebben zes bedrijven 
uit België zich aangemeld. In de stand van Varb, die 

In 2016 lieten de tuinontwerpers 

zich inspireren door Jan Terlouw. 

Dit jaar staan acht inspirerende 

personen centraal.
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zich bevindt op een centraal punt op het kwekers-
plein, wordt het vernieuwde Varb gepresenteerd. 

Techniek, zowel binnen als buiten
Ook de toeleveranciers hebben de weg naar 
Plantarium gevonden. Nu er met de aantrekkende 
markt meer kwekers meedoen, is Plantarium ook 
voor toeleveranciers een interessante beurs. Naast 
de vertrouwde deelnemers als JAVO, Pöppelman 
en Jiffy zijn er diverse nieuwkomers aanwezig, 
zoals Wildkamp, Hortistock, Yoska Productie en de 
oud-deelnemers VDH Foliekassen BV en Agrower. 
Diverse toeleveranciers maken van de mogelijk-
heid gebruik om hun product buiten te presente-
ren en demonstreren. 

Holygreen-groenfestival
Holygreen is het eerste groenfestival dat op vrijdag 
25 augustus tijdens Plantarium wordt gehouden. 
Het festival is voor jongeren en door jongeren en 

biedt een programma waarbij eten, drinken, chil-
len en natuurlijk dansen centraal staat. Het wordt 
een unieke mix tussen muziek en een groene oase, 
met o.a. Freddy Moreira en de Groene Kroeg. Een 
enthousiaste groep Holygreeners, jongeren die 
allen verbonden zijn met groen, draagt met dit fes-
tival zijn enthousiasme voor groen uit. De jongeren 
slaan ook een brug tussen groene initiatieven; er 
is een intensieve samenwerking met het GROW 
Festival in Almere. Met een early bird-ticket voor 
Holygreen hadden de festivalgangers ook toegang 
tot GROW. En Maarten Hupkes, projectleider van 
GROW, fungeert als klankbord in het projectteam 
van Holygreen. Meer informatie over de line-up, 
het programma en de locatie is te vinden op  
www.holygreen.nl. 

Netwerkevent
Op de openingsdag van Plantarium 2017 krijgen 
de deelnemers van Plantarium en GROEN-Direkt 

De handel in de 

boom-kwekerijsector wordt 

steeds transparanter, 

sneller en internationaler

PLANTARIUM

Op Plantarium worden nog altijd orders geschreven.
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en genodigden een netwerkevent aangeboden. 
Voorafgaand aan het event houdt Cor Hospes, 
gespecialiseerd in storytelling en contentmarke-
ting, een verrassend betoog. Hospes is een veel-
gevraagd spreker en trainer op nationale en inter-
nationale congressen en bijeenkomsten. Aan de 
hand van inspirerende cases en met tips en tricks 
leert en helpt hij bedrijven en organisaties slimmer 
te worden op het gebied van storytelling, content-
marketing en social media. Ook schreef hij verschil-
lende marketingboeken, waaronder enkele bestsel-
lers. De komst van Hospes ligt in het verlengde van 
het thema van Plantarium 2017: ‘Stories’, en wordt 
mede mogelijk gemaakt door het vakblad voor de 
Boomkwekerij/Hortipoint Uitgeverij. Het betoog 
van Hospes zal de aanwezigen leuke aanknopings-
punten geven om tijdens het netwerkevent met 
elkaar het gesprek aan te gaan. 

Beste Idee Plantarium 2017
In navolging van vorig jaar is de prijsvraag Beste 
Idee Plantarium 2017 uitgeschreven. Met deze 
wedstrijd onderstreept Plantarium dat kennis 
en innovatie belangrijke pijlers zijn onder de 
Nederlandse sierteeltsector. De beurs is een mooi 
platform om ideeën, concepten en innovaties aan 
een nationaal en internationaal publiek te tonen. 
Een aantal vakgenoten en mbo- en hbo-studenten 
heeft zich aangemeld. Bij nieuwe ideeën draait het 
om omdenken, out of the box denken. Met deze 
prijsvraag wil Plantarium het bedrijfsleven aan het 
denken zetten. Het idee mag enig verband houden 
met de hele keten in de sierteeltsector, voor nu 
of voor de toekomst. Via een pitch op de drie vak-
dagen (woensdag, donderdag en vrijdag) wordt 
het idee aan het publiek en de jury getoond.  
Voor het Beste Idee dat door de studenten wordt 
ingezonden, is een geldprijs van € 1.000,00 
beschikbaar. Voor vakgenoten gelden andere 
regels en een bijbehorende prijs. De ideeën  
worden door een vakjury beoordeeld aan de hand 
van diverse criteria. Publiek en vakjury bepalen 
samen wie het predicaat Beste Idee van Plantarium 
2017 meekrijgt.

Keuringen
Tijdens Plantarium wordt een viertal prijzen  
toegekend: de Beste Noviteit, de Persprijs, de 
prijs voor de Beste Groene Stand en de prijs voor 
de Beste Stand Toeleverancier. Plantarium staat 
bekend om de vele noviteiten die jaarlijks op de 
beurs ter keuring worden aangeboden.  
De presentatie van de noviteiten trekt een enorme 
belangstelling van het nationale en internationale 
vakbezoek en de vakpers. De jurering van de  
noviteiten is in handen van een deskundige  
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keuringscommissie van de KVBC. 
De Persprijs wordt toegekend door een jury van 
vakjournalisten uit binnen- en buitenland en wordt 
internationaal breed in de publiciteit gebracht.  
De persprijs wordt toegekend in twee categorieën: 
Tuinplanten (in brede zin, dus geschikt voor tuin, 
terras en balkon) en Concepten.

Tot slot de standkeuring. Alle stands op Plantarium 
worden door een keuringscommissie van de KVBC 
beoordeeld. De stands worden gejureerd op basis 
van de kwaliteit van de getoonde producten, de 
standpresentatie en communicatie en het  
getoonde sortiment. 

Samenwerking voortgezet
De samenwerking met GROEN-Direkt wordt in 
2017 voortgezet. Onder de naam Ticket2Boskoop 
zijn beide beurzen te bezoeken. Binnen de samen-
werking houden beide beurzen aan hun bestaande 
waarden vast: Plantarium als dé relatie- en  
innovatiebeurs voor de internationale boom-
kwekerij, GROEN-Direkt als dé handelsbeurs in 
boomkwekerijartikelen met een levende catalogus 
op 15.000 vierkante meter. Bezoekers van beide 
beurzen ervaren het grootste internationale tuin-
plantenevenement van het jaar, met het aanbod 
van zo’n 500 kwekers, 200 handelsbedrijven en  
50 toeleveranciers. 

Om het bezoekers nog makkelijker te maken om 
beide beurzen te bezoeken, is er door middel van 
de Groene Lijn een fysieke verbinding tussen de 
beurzen gemaakt. De Groene Lijn rijdt tussen de 
Greenporthal en GROEN-Direkt.

Beursperiode 2017
De Internationale Vakbeurs voor de Boomkwekerij 
Plantarium wordt voor de 35e keer gehouden, van 
woensdag 23 tot en met zaterdag 26 augustus 
2017 in Hazerswoude-Dorp/Boskoop, Nederland. 
De openingstijden zijn van 09.00 tot 18.00 
uur (op zaterdag tot 16.00 uur). Locatie: 
Plantariumgebouw, International Trade Centre, 
Italiëlaan 4, 2391 PT Hazerswoude-Dorp/Boskoop. 
Vanaf het NS-station Boskoop rijdt er, op basis van 
de aankomst- en vertrektijden van de trein, een 
gratis pendelbusje rechtstreeks naar Plantarium.  
Er worden zo’n 20.000 bezoekers verwacht.  
De entree is gratis met een relatiekaart of digitale 
voorregistratie via www.plantarium.nl. Anders 
bedraagt de entree € 10 per persoon.

Op zaterdag is de beurs toegankelijk voor  
particulieren; entree € 5,- per persoon. Groei & 
Bloei-leden en kinderen tot en met 12 jaar hebben 
gratis toegang.

Najaarsbeurs Groen-Direkt: de najaarsbeurs vindt 
plaats van woensdag 23 tot en met vrijdag 

25 augustus bij Groen-Direkt Boskoop bv, 
Noorwegenlaan 37 in Hazerswoude/Boskoop.  
Deze beurs is op woensdag en donderdag open 
van 7.30 tot 17.00 uur. Vrijdag is de beurs officieel 
open van 7.30 tot 14.00 uur. De entree is gratis en 
alleen voor vakbezoekers.

Het idee mag enig verband 

houden met de hele keten in 

de sierteeltsector, voor nu of 

voor de toekomst

De noviteiten worden op een prominente plaats op de beurs gepresenteerd.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6787
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Wat is er te zien op 
Plantarium 2017?
Vijf exposanten blikken vooruit op de vakbeurs

Nog een kleine maand te gaan en dan is het zover: Plantarium 2017. Elders in dit vakblad vindt u allerhande achtergrondinformatie en het programma. 

Een belangrijk onderdeel van iedere vakbeurs blijft natuurlijk de beursvloer met bijbehorende standhouders. Met 300 exposanten uit binnen- en bui-

tenland is daar bij de 35ste editie van Plantarium geen gebrek aan. Wat is er dan zoal te zien van 23 t/m 26 augustus? Boom in Business blikt vooruit op 

de beurs met vijf exposanten: Stekbedrijf Bergs, Infogroen, Rabobank, Griffioen Wassenaar en Haifa. 

Auteur: Nino Stuivenberg

STEKBEDRIJf BERGS TooNT 
GREEP UIT SoRTIMENT
STaNDNUMMER: 246

Stekbedrijf Bergs is gespecialiseerd in de vermeerdering van lavendel, maar 
daarnaast stekken wij ook sierheesters, vaste planten, kruiden en vele andere 
mooie gewassen. Dit jaar staat het bedrijf op een andere plek dan u van ons 
gewend bent. U vindt Stekbedrijf Bergs dicht bij de ingang. De stand is te 
bereiken door twee keer linksaf te slaan, zoals ook op de plattegrond te zien is. 
Stekbedrijf Bergs heet u alvast van harte welkom op Plantarium voor een bezoek 
aan stand 246. Het bedrijf laat u graag een greep uit zijn sortiment zien.

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

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

Biologicals: de juiste aanvulling

OPBRENGST +
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RaBoBaNK: aL DECENNIa LaNG 
VERBoNDEN MET DE BooMKWEKERIJ
STaNDNUMMER: 240

Een bank op een vakbeurs voor de boomkwe-
kerij: het lijkt een vergezochte combinatie. Wie 
Rabobank langer kent dan vandaag, weet echter 
dat de bank met een marktaandeel van 80 pro-
cent de belangrijkste financier is in de sector. 
Dat is voor Rabobank dan ook de belangrijkste 

reden om aanwezig te zijn op Plantarium: de bank bedient een groot aantal boom-
kwekerijbedrijven. Rabobank werd ooit zelfs opgericht als coöperatie om specifiek 
de agrarische sector toekomst te bieden. Ruim honderd jaar later is de agrarische 
sector nog steeds een van de belangrijkste pijlers van de bank. 

Op haar stand geeft Rabobank de ruimte aan twee jonge ondernemers: Frank 
Stolwijk en Smaak Kruiden Specerijen. Jonge ondernemers kunnen bij Rabobank 
rekenen op een vast aanspreekpunt voor extra begeleiding. Verder krijgt Greenport 
Boskoop de ruimte. Greenport Boskoop is volgens Rabobank een belangrijke pijler 
voor de toekomstige rentabiliteit van bedrijven in Boskoop. Ook Global Farmers 
heeft een plek op de Rabobank-stand, omdat zij via een digitale community 
bedrijven van over de hele wereld met elkaar laten samenwerken en benchmarken. 
De community bestaat nu voornamelijk uit melkveehouderij- en akkerbouw-
bedrijven, maar de wens leeft om ook de boomkwekerijsector zich te laten 
aansluiten.

Rabobank ziet de toekomst voor de sector rooskleurig tegemoet. Nieuwsgierig? 
De specialisten van de bank zijn tijdens Plantarium te vinden in stand 240. 

PLANTARIUM

GRIffIoEN aaNWEzIG MET HELLo 
GaRDEN
STaNDNUMMER: 150

Griffioen Wassenaar is trendsettend leverancier van vaste planten. 
Jaarlijks worden miljoenen vaste planten gekweekt voor de institutionele 
markt met het vasteplantenconcept GreentoColour en voor de Europese 
tuincentrummarkt onder de merknaam Hello Garden. Begin dit jaar heeft 
Griffioen een nieuwe vestiging in gebruik genomen in Boskoop. Vanuit 
deze vestiging worden tuincentra in Noordwest-Europa voorzien van de 
vaste planten van Hello Garden in de bekende vierkante potten van 11 
centimeter. Op Plantarium (standnummer 150) toont Griffioen het nieu-
we POS-materiaal van Hello Garden voor het verkoopseizoen 2018. 
De vestiging in Wassenaar richt zich nu volledig op vaste planten voor 
het openbaar groen: GreentoColour. Het concept GreentoColour bewijst 
zijn waarde door het hanteren van een totaalaanpak van vier pijlers. De 
plantkeuze, het grondwerk, de kwaliteit van de planten en de manier 
van onderhouden zijn stuk voor stuk cruciaal voor het slagen van de 
beplanting. Alleen bij het inzetten van alle vier pijlers wordt een project 
een gegarandeerd GreentoColour-project: fleur en kleur, biodiversiteit 
en dichtgegroeid binnen één groeiseizoen. Door de twee markten te 
spreiden over twee locaties, is de interne en externe logistiek enorm 
verbeterd. 

Griffioen Wassenaar is tijdens Plantarium te vinden in stand 150.

HaIfa GEEfT BEMESTINGSaDVIES oP MaaT 
STaNDNUMMER: 270

Wat is uw bemestingsverhaal? Haifa heeft voor elke 
teelt een oplossing. Het assortiment van Haifa bevat 
gecoate meststoffen (Multicote voor pot- en container-
teelten), op maat gecoate meststoffen voor toepassing 
in de volle grond (MyCoteN Mix en Multigro), en water-
oplosbare NPK-meststoffen (Poly-Feed en Soluplant).

Tijdens Plantarium stelt Haifa het verbeterde en unieke 
assortiment NPK-wateroplosbare meststoffen voor: Poly-Feed en Soluplant met 
Multi-K Reci voor de boomkwekerij en sierteelt. Met nieuwe technologieën is Haifa 
in staat om een kwaliteitsverbetering door te voeren in de wateroplosbare NPK-
meststoffen. De bestaande NPK-formules zijn geoptimaliseerd door gebruik te maken 
van Multi-K Reci als unieke kaliumbron. Multi-K Reci is een kalisalpeter met een extra laag natriumgehalte, waardoor de 
NPK-formules tot de zuiverste wateroplosbare meststoffen in de markt behoren. 
Door de lange periode van droogte is vooral in de Boskoopse sloten de waterkwaliteit zichtbaar aan het verslechteren. 
Het gehalte aan bicarbonaatgehalten (HCO3) loopt sterk op, maar ook de hoeveelheid ballastzouten zoals chloride en 
natrium neemt toe. Wees daarom kritisch op de kwaliteit van uw water, zo waarschuwt Haifa. Het bedrijf staat bezoekers 
graag te woord tijdens Plantarium. Waar wacht u nog op?
1. Bezoek de Haifa-stand (nr. 270) tijdens Plantarium
2. Vraag gratis uw wateranalyse aan
3. Ontvang een bemestingsadvies op maat voor het maximale rendement van uw teelt
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Laagvolume onkruidbeheer
Lichte kruiwagen, elektrisch met pomp, 
bestrijding tot in de rij. Duurzaam, drift-/
emissiearm en middelreductie tot meer 
dan 75%. Ook elektrisch aangedreven.

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

Laagvolume onkruidbeheer
Lichter, makkelijker en tot meer dan 3 x 
sneller dan de rugspuit! Overal inzetbaar, 
duurzaam, drift-/emissiearm en middel-
reductie tot meer dan 75%.

• minder emissie
• minder kosten

BEL: (0499) 490714 MAIL: INFO@AGRICULT.NL OF KIJK OP: WWW.AGRICULT.NL VERDEEL EN BEHEER

• minder middel
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Stichting Groenkeur 

info@groenkeur.nl

www.groenkeur.nl

      @groenkeur

Vakmanschap, duurzaamheid, kwaliteit en garantie.

Keurmerk voor Duurzame 
Boomkwekerijproducten

‘Groenkeur voldoet aan 

maatschappelijk verantwoord 

inkopen en is dé norm  

in groenbestekken.’

BioMant Aqua

BioMant Aqua

Mantis ULV b.v.   
www.mantis-ulv.nl    
Tel: 0578 - 575 380
mantis-nl@mantis-ulv.com

Nieuw bij Mantis ULV

Van de WS-Mini voor kleine oppervlakken tot de WS I/II voor het grote werk. 

Ook van Mantis ULV:
• BioMant Herbi spuitsysteem voor bio-herbicide en laag-risicomiddelen
•                ULV-sproeisystemen voor minimaal herbicide verbruik

Effectieve en kostenbesparende 
onkruidbestrijding met Heet Water
• Grote werksnelheid door hoog water debiet
• Constante temperatuur controle
• Met milieuvriendelijke lpg-brander en accu verkrijgbaar (WS I/II)
• Hoge druk reinigungsfunctie op elk model

Voor elke situatie de juiste machine!

Mantis ULV b.v.   
www.mantis-ulv.nl    
Tel: 0578 - 575 380
mantis-nl@mantis-ulv.com

Nieuw bij Mantis ULV

Van de WS-Mini of WS-Compact voor kleinere oppervlakken tot de WS I/II 
voor het grote werk. 
Ook van Mantis ULV:
• BioMant Herbi spuitsysteem voor bio-herbicide en laag-risicomiddelen
•                      ULV-sproeisystemen voor minimaal herbicide verbruik

Onkruidbestrijding met heet water: 
met BioMant ongeëvenaard in prijs en kwaliteit
• Grote werksnelheid door hoog water debiet
• Met milieuvriendelijke lpg-brander en accu verkrijgbaar (WS I/II)
• Hoge druk reinigingsfunctie op elk model
•  Alle modellen profi teren van de fi scale MIA/Vamil regeling

Voor elke situatie de juiste machine!
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PLANTARIUM

SNEL INzICHT IN UW BEDRIJf 
MET GRoENVISIoN
STaNDNUMMER: 97

Tijdens Plantarium ligt bij Infogroen 
het accent op Groenvision. Nieuw 

in Groenvision zijn de dashboards. Deze geven in één oogopslag de status 
van uw bedrijf weer. Denk hierbij aan een grafische weergave van de omzet 
per maand, de omzet per week, de omzet per vertegenwoordiger, uw top 
10 van klanten, de ordervoortgang, de omzet per land, inkopen per maand, 
een orderstatusoverzicht en de omzet per maand van dit jaar ten opzichte 
van vorig jaar. Zo weet u direct waar u moet ingrijpen. Verder kunt u stan-
daard online werken met Groenvision. Groenvision is een gebruiksvriendelijk 
programma dat zorgt voor een efficiënte verwerking van uw administratie. 
Documenten die u maakt, zoals facturen, kunt u namelijk direct in pdf-formaat 
per e-mail versturen vanuit Groenvision. Voorraden of het aanbod van leveran-

ciers kunnen snel worden ingelezen, wat veel tijd bespaart. 

En heeft u vragen tijdens het werken met Groenvision? Dan bent u verzekerd 
van een snelle reactie door de servicedesk van Infogroen; binnen twee werk-
uren kunnen gebruikers al een reactie verwachten. Groenvision bevat talloze 
mogelijkheden, zoals dashboards, voor een duidelijk grafisch overzicht van 
de status van uw bedrijf en koppelingen met uw webshop. Ook zijn er moge-
lijkheden voor boekhouding, digitale inkoopfactuurverwerking, een koppe-
ling voor VarB, exportstatistieken en voorraadexport en -import via MSExcel. 
Portals vormen de digitale toegangspoort tot Groenvision voor uw klanten en 
medewerkers.

Infogroen kijkt uit naar uw komst en vertelt graag meer over Groenvision en 
de nieuwe dashboards in zijn stand op Plantarium. Kijk voor meer informatie 
over Groenvision op www.groenvision.com/boomkweker.

Links dashboard ‘order voortgang’ en rechts dashboard ‘omzet per land’.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6788
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bomen
inspireren
mensen
26 oktober 2017
www.boominnovatiedag.nl
Ebben Inspyrium, Cuijk

Inspyrium Wall of Fame

 Tentoonstelling van de mooiste en meest inspirerende boomprojecten van afgelopen tijd

Inspyratiebomen 

 Welke bomen moeten we gaan planten

Inspyratieprojecten 

 Presentatie van de drie meest inspirerende projecten van Nederland

dag
inspyratie
boom
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Boomkweker Bert Verhoef: 
‘Greenpeace is een multinational 
die geld verdient met angst’
Het is inmiddels al bijna een traditie. Ieder voorjaar komt Greenpeace met een onderzoek waarbij een aantal planten in het laboratorium wordt 

onderzocht op verboden gewasbeschermingsmiddelen. Boomkweker Bert Verhoef uit Boskoop is van mening dat de sector daar heel anders op moet 

reageren. Niet in discussie gaan, maar wijzen op het feit dat Greenpeace een multinational is die leeft van het verspreiden van angst.

Auteur: Hein van Iersel

Verhoef: ‘Je kunt Greenpeace eigenlijk het beste 
vergelijken met de rooms-katholieke kerk vroeger. 
Ook die was lange tijd gebaseerd op angst, en 
probeerde daarmee donaties en vermeldingen in 
het testament los te krijgen van rijke oude mensen. 
Greenpeace doet exact hetzelfde. Bij Greenpeace 
gaat dat eigenlijk om een paar landen: Nederland, 
Engeland en Duitsland. In een land als Italië slaat 
de boodschap van Greenpeace niet aan. Daar 
speelt dit dus ook helemaal niet.’

Verhoef: ‘Het vervelende is dat de sector geen 
weerwoord heeft. Dat moet veranderen. We 

moeten in de tegenaanval gaan, vertellen hoe 
Greenpeace werkt en daarnaast zelf met positieve 
voorbeelden komen. Bijvoorbeeld over de natuur 
of de bijenproblematiek.’ In discussie gaan met 
Greenpeace heeft volgens Verhoef geen zin. Voor 
Greenpeace geldt dat het alleen maar zinnig is 
als ze met iets negatiefs naar buiten komen. Hun 
doel is om te zorgen dat oude mensen geld blijven 
doneren, en dat doen ze alleen als er een negatief 
verhaal in de media komt. 

De omzet van Greenpeace is ruim 20 miljoen euro 
in Nederland. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld 

het jaarbudget van Naktuinbouw, dat 12 miljoen 
bedraagt. Verhoef wil daarmee aantonen dat het 
om een serieuze partij gaat en dat de tegenstan-
ders vele malen kleiner zijn.

Solidariteit 
Verhoef zet verder vraagtekens bij de solidariteit 
in de sector: ‘Het laatste bijenonderzoek is onder 
andere uitgevoerd door de BLGG. Dat is een 
slechte zaak. Ik ben een klant van de BLGG, net 
als 90 procent van mijn vakgenoten. Wat de BLGG 
gedaan heeft, is het ondermijnen van het vertrou-
wen in de boomteelt en dus in mijn bedrijf. Dat 
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hoor je toch niet te doen? Verder zijn er extreem 
lage concentraties gemeten, bijvoorbeeld 1 gram 
Admire in 60 kubieke meter Hosta-blad.’ 
Ook van andere partijen verwacht Verhoef weinig 
steun. ‘De mannen van Delphi weten veel, maar 
zijn niet zo fanatiek als een zelfstandig onderne-

mer, want het is niet hun portemonnee of onder-
neming die geraakt wordt. Zij moeten daarnaast 
ook vriendjes blijven met de overheid en de hoog-
heemraadschappen, omdat ze daar ook opdracht 
van willen krijgen. ’ Ook van de overheid verwacht 
Verhoef geen steun. Een ambtenaar heeft zijn baan 
en wil die graag houden. 

Ik loop met Verhoef zijn bedrijf op. Zijn stekloods 
zit vol met jongeren die een paar centen aan het 
bijverdienen zijn door het stekken van onder 
andere Weigelia. Iets verder op de tuin wordt 
een perceel voor de voet afgelopen op zoek naar 
het laatste onkruidje. Verhoef: ‘Ik probeer zo veel 
mogelijk biologisch te werken bij onkruidbe-
strijding en dergelijke, maar dat is lastig. Als het 
vandaag gaat regenen en het blijft zes weken nat, 
dan lukt biologische bestrijding gewoon niet. Dan 
zul je met chemie aan de slag moeten.’ Vorig jaar 
kon Verhoef met grond van de ringweg een sloot 
op zijn perceel dempen. Hij kreeg daardoor ineens 
een veel breder perceel, dat veel beter en econo-
mischer te bewerken is. De keerzijde is dat met de 
aangevoerde grond ook een grote hoeveelheid 
hanepootzaad is meegekomen, een hardnekkig 

onkruid dat minimaal zeven jaar in de grond ach-
terblijft. Ook hier zal een keer chemie moeten wor-
den toegepast, bijvoorbeeld Roundup of Galant. 
Verhoef: ‘Ik ben daar hartstikke voorzichtig mee en 
zal niet spuiten als het bijvoorbeeld waait, omdat 
ik dan schade veroorzaak aan planten van mezelf 
of van de buurman.’ 

2 min. leestijd ACTUEEL

‘Het vervelende is dat de 

sector geen weerwoord 

heeft. Dat moet 

veranderen'

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6791
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Waarom neemt u geen
super-abonnement?

Blijf op de hoogte van al het nieuws 
en informatie uit de groene sector!

Met een superabonnement 
mist u niks meer!

Ook alle groene vakbladen van NWST tot eind 2017 
ontvangen? Stuur dan een mail naar 

Lieke van der Weijde lieke@nwst.nl en het wordt geregeld. 
Natuurlijk kunt u ook uw huidige abonnement 

omzetten in een superabonnement. 

IN 2017 
SLECHTS 

€ 215,-

Jaargang 7  7 - 2016

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ
Boom in BusinessBoom in Business

Fairplant B.V.

‘Het gaat om 

het team’

Boominnovatiedag

Diversiteit in 

aanplant

Groene kerstboom

blijft populair
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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
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Maak jij de 
connectie?

senior accountmanager / uitgever
Wij zoeken een creatieve, enthousiaste, gemotiveerde netwerker met 
uitstekende contactuele en commerciële eigenschappen, die waarde kan 
creëren voor zijn klanten.

Wat bieden wij?
Werken binnen een vooruitstrevende uitgeverij in een jong en gedreven team. 
Gepassioneerde collega’s met liefde voor het on- en offline uitgeefvak en 
belangstelling voor de groene openbare ruimte. Goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden en een competitief salaris.

Functie-eisen
Je werkt en denkt op hbo-niveau en hebt ervaring in sales. Kennis van de groene 
sector is geen must, maar wel een pre. Wij verwachten dat je een diepgaande 
relatie opbouwt met onze partners en hen overtuigt van de meerwaarde van 
NWST. Vanzelfsprekend ben je energiek, proactief, doortastend, resultaatgericht 
en ondernemend, maar bovenal communicatief zeer sterk! 

Geïnteresseerd?
Ben je toe aan een nieuwe samenwerking en voel je je thuis in een 
werkomgeving waar verantwoordelijkheid, teamwork en een goede sfeer 
belangrijke uitgangspunten zijn, stuur dan je sollicitatiebrief met cv naar 
NWST NeWSTories BV t.a.v. Peter Jansen: project@nwst.nl. 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Hein van Iersel: 
024-3602454 of 06-533 63 062, of Alberto Palsgraaf: 024-3602454 of 
06-20436728.

De vacature heeft als sluitingsdatum 1 september 2017. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats tijdens GroenTechniek Holland.
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NWST NeWSTories BV is een uitgeverij in Nijmegen. Naast het uitgeven van een 

aantal groene vaktijdschriften, zoals Stad + Groen, Greenkeeper, Boomzorg, 

Fieldmanager en Boom In Business, verzorgen en organiseren wij congressen 

en symposia. In dit verband zijn wij op zoek naar een: 
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OnderhOud KunsTgras hOcKey

special: hOcKey

is geen hogere wiskunde

Hockey Ultra Series

www.condorgrass.com

Het is mijn droom, dat iedere hockeyspeler het 

maximale uit zichzelf kan halen. Vandaar dat ik graag 

meedenk in het verbeteren van de infrastructuur.

Condor Grass hockey ambassadeur

Thomas Briels – Aanvoerder Team België en Olympisch zilveren medaille winnaar in Rio.

Concept hockey v1.4.indd   1

6-4-2017   12:03:27
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Boomstut symBool
voor transformatie plein in Heerlen

Bomen behouden

dankzij de

Bomenmakelaar

Inspiratieboom

Populus x generosa 

‘Unal’ 

Klant als matchmaker

Samenwerken

op projectbasis

Boomkwekerij Ebben  |  Beerseweg 45  |  5431 LB Cuijk 

T +31 485 312021  |  info@ebben.nl  |  www.ebben.nl  |  www.treeebb.nl

Filosoof, doorzetter of pionier?

Boek ‘De boomhoroscoop’

Filosoof, doorzetter of pionier?

Uit welk hout ben jij gesneden?

De symboliek van bomen spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Zo is het menselijk 

karakter in de Keltische boomkalender onlosmakelijk verbonden met de bomenwereld. 

De Kelten herkenden in bomen duidelijke karaktereigenschappen die mensen inzicht 

geven in hun eigen persoonlijkheid en gedrag. De eigenwijsheid van een esdoorn? 

De fijngevoeligheid van een lijsterbes? Of het doorzettingsvermogen van een eik?

In dit rijk geïllustreerde naslagwerk ontdekt u aan de hand van bijzondere 

karakterbeschrijvingen van bomen uit welk hout u gesneden bent. 

Daarnaast vindt u in dit boek natuurlijke legendes en praktische 

informatie en wetenswaardigheden over bomen en bossen. 

Bestel ‘De boomhoroscoop’ voor € 19,95 op 

www.ebben.nl > Kenniscentrum > Literatuur
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Jarl Tranekaer Jorgensen

Toro Greenkeeper STudenT of The Year:

‘Het was fantastisch om ervaring op te doen  

op St. Andrews’ 

Doorpakken met  

de green Deal!

Publicatie best practices

snelwisselen 

van kooien

Zonder te sleutelen

schimmels

bestrijden
met deel uv-spectrum

Grip op watermanagement met de 

nieuwe H2Pro wetting agent range.

De nieuwste generatie H2Pro wetting agents zijn speciaal ontwikkeld 

voor greenkeepers, fi eldmanagers (maar ook hoveniers en openbaar 

groenvoorzieners) en helpen grip te krijgen op watermanagement. 

Het gebruik van geavanceerde  oppervlaktespanningsverlagende 

technologieën, stelt ICL Specialty Fertilizers in staat om een compleet 

nieuwe range van 3 gespecialisteerde wetting agents te introduceren; 

H2Pro TriSmart, H2Pro FlowSmart en H2Pro AquaSmart zijn zorgvuldig 

geformuleerd en getest om u te helpen bij het krijgen van controlere 

over uw bodemvochtbeheersing.

Een compleet 
nieuwe range 

   met geavanceerde 

technologieën 

Voor meer informatie, video’s en klantervaringen bezoekt u h2pro.icl-sf.com/nl/ 

H2Pro_WettingAgents_Ad_NL.indd   1

26-06-17   13:25

greenkeeper
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Boomkweker Smarius: 
‘Goede zorg voor de bodem 
levert weerbare bomen op’
Groenbemesting in de boomkwekerij blijkt prima alternatief voor traditionele 
bemesting

Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze vervolgens onder te ploegen of te mulchen. De bodem wordt er beter van en 

bepaalde groenbemesters zorgen voor een vermindering van het aantal aaltjes. ‘Met de veranderende bemestingsnormen worden groenbemesters 

alleen maar belangrijker’, aldus boomkweker Robert Smarius, werkzaam bij Boomkwekerij M. van den Oever.

Auteur: Santi Raats

Er zijn meerdere voordelen aan het telen van 
groenbemesters: het percentage organische stof 
en het stikstofgehalte in de bodem worden hoger. 
Andere redenen zijn dat groenbemesters kunnen 
optreden als vanggewassen voor de opvang van 
meststoffen, dat ze kunnen helpen de bodemstruc-
tuur te verbeteren, de bodem kunnen versterken 
tegen aaltjes, bodemerosie kunnen tegengaan en 

soms ongewenste gewassen zoals onkruid helpen 
onderdrukken. 

Paden met gras
Fruitboomtelers doen het al sinds jaar en dag, 
maar er is een trend zichtbaar in de boomkwekerij 
om de paden tussen de boomrijen met raaigras 
in te zaaien tegen onkruid. Martien Mantje, direc-

teur van Boomkwekerij Udenhout: ‘We maaien 
het gras en leggen het afgemaaide gras over de 
rijen. Daarmee leggen we een mulchlaag onder de 
bomen die het onkruid verstikt, zodat we minder 
hoeven te bespuiten.’
Niet tussen alle rijen wordt gras ingezaaid, omdat 
men rekening houdt met vochtconcurrentie. ‘In het 
eerste jaar kiemen vooral de wortels van de spillen. 
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Dan is vochtconcurrentie niet handig. Maar vanaf 
het tweede jaar ontwikkelt vooral de kroon van de 
bomen zich. Dan vormt vochtconcurrentie geen 
probleem meer’, legt Mantje uit. 

Afrikaantjes: organischestofgehalte verhogen 
en aaltjes verminderen
Boomkwekerij Udenhout zaait daarnaast onder 
meer afrikaantjes in de tussenteelt voor een hoger 
organischestofgehalte en tegen aaltjes. ‘Voordat 
we dat doen, graven we altijd een proefsleuf om 
te zien wat er nog aan teeltgrond aanwezig is. Op 
basis daarvan bepalen we wat de bodem aan toe-
voegingen nodig heeft. Groenbemesting, voor een 
hoger organischestofgehalte, kan een onderdeel 
van dat toevoegingenpakket zijn. Als je een hoger 
organischestofgehalte hebt, wordt de bodem beter 
begaanbaar en verbetert de waterhuishouding. 
Ook neemt de bodembiologie toe, waardoor 
mineralen beter vrijkomen in de bodem. Verder 
weren de wortelsappen van afrikaantjes aaltjes in 
de bodem.’

Rendement
Hendrik Nagelhoud van DLF plaatst een kant-
tekening bij het gebruik van de populairste 
groenbemesters, afrikaantjes en soedangras. Hij 
noemt Japanse haver als een zeer goed alternatief.  
‘Zowel afrikaantjes als Japanse haver verhogen het 
organischestofgehalte en verminderen de hoe-
veelheid wortellesieaaltjes. Afrikaantjes zijn wat 
lastiger te verzaaien. En wat soedangras betreft: 
er is meer tijd voor nodig voordat het aanslaat; 
soedangras heeft namelijk een bodemtemperatuur 
van minimaal 15 graden Celsius nodig om op gang 
te komen. Deze groenbemester kan het beste wor-
den ingezaaid in mei of juni. Japanse haver slaat 
vrijwel altijd aan, zelfs bij najaarszaai. Het wortelt 
diep, hier en daar zelfs tot een meter diep. Ook kan 
Japanse haver al worden ingezaaid bij lagere tem-
peraturen, in augustus of september. Nieuw is het 
ras Vitalli; dit scoort in officiële proeven zelfs hoger 
als het gaat om aaltjesvermindering.’

Vanggewas
Groenbemesters kunnen ook dienen als ‘vang-
gewas’. Mantje: ‘Door de groenbemester te zaaien 
op bemeste grond, bind je de mineralen aan de 
groenbemester, waardoor er minder uitspoeling is 
van mobiele mineralen. Hierdoor blijven de mine-
ralen beschikbaar voor de productie van bomen 

9 min. leestijd

Gras tussen de rijen. Bron: Boomkwekerij Udenhout

Afrikaantjes in de tussenteelt voor een hoger organischestofgehalte en tegen aaltjes. 

Bron: Boomkwekerij Udenhout

Complexe mengsels vergroten de biodiversiteit.

Martien Mantje, directeur Boomkwekerij Udenhout

Bloemmengsels tegen natuurlijke vijanden. Bron: Boomkwekerij M. van den Oever.

ACHTERGROND
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wanneer het vanggewas ingewerkt wordt. De 
bomen kunnen daardoor gebruikmaken van mine-
ralen die langzaam uit het vanggewas vrijkomen. 
Dit heeft zowel voordelen voor de beschikbaarheid 
van de mineralen voor de productie als voor de 
kwaliteit van het grondwater.’

Niet te diep ploegen
Er bestaan verschillende theorieën over wat de 
juiste diepte is van grondbewerkingen. ‘Het is de 

kunst om niet meer dan de bovenste 30 centimeter 
om te zetten, dus alleen de productielaag. Dat 
geldt ook wanneer je de grond bewerkt na het 
klepelen van de groenbemester. Wij planten voor 
het grootste deel met de plantmachine. De spitma-
chine maakt dan de grond al los. We zorgen daarbij 
dat we de bodem niet te diep, maar ook niet te 
ondiep losmaken.’

Vitaliteit van onder en van boven

Het resultaat van het inzaaien van gras en van 
groenbemesting is dat Boomkwekerij Udenhout 
minder chemie hoeft toe te passen. Er groeit 
namelijk minder onkruid onder de bomen, maar 
de bomen zijn ook vitaler en dus weerbaarder 
tegen ziekten en plagen. Compostthee heeft een 
goede wisselwerking met groenbemesting voor 
het bereiken van optimale plantvitaliteit. Mantje: 
‘Compostthee wordt samen met kleine bemes-
tingtoevoegingen zoals magnesium op het blad 
gespoten. Het zorgt voor een goede vitaliteit 
boven de grond. De groenbemesting zorgt voor 
vitaliteit ondergronds. Maar ook de aanplant van 
vlinderbloemigen ondersteunt indirect de plant-
vitaliteit: ze zorgen voor natuurlijke vijanden van 
schadelijke insecten.’

Zuinigheid op de bodem als way of life
Voor de chef kwekerij bij M. van den Oever, Robert 
Smarius, vormt groenbemesting allang geen trend 
meer. Hij is er al zo’n acht jaar mee bezig, om zijn 
bodem op een duurzame manier te optimaliseren. 
‘Groenbemesting is helemaal niet nieuw; de akker-
bouw werkt er al veel langer mee dan de boom-
kwekerijsector. Ook wij zijn hier op de oudste grote 
boomkwekerij van Nederland acht jaar geleden al 
de weg ingeslagen om zuinig te zijn op de bodem.’

Japanse haver
Smarius zaait vooral de paden in met gras om de 
stevigheid ervan te behouden en erosie tegen te 
gaan. Wanneer er op een perceel blokken leeg 
komen te staan, zaait hij op de open stukken bloe-
menmengsels. Op percelen die in rust zijn, zaait 
hij afrikanen en Japanse haver. ‘Japanse haver pro-
duceert veel organische stof en is bovendien geen 
waardplant voor de wortellesieaaltjes in de grond’, 

In het seizoen 2014-2015 en in het seizoen 
2016 tot nu toe heeft Stefan Even tweemaal 
een demo-onderzoek uitgevoerd naar duur-
zame onkruidbestrijding in het kader van een 
koepelproject in de boomkwekerij. Onder meer 
DSV Zaden leverde hiervoor. ‘Dat gebeurde met 
grasmengsels tussen de rijen in de teelt van 
stamrozen’, vertelt Even. ‘Het is van belang dat 
er niet te veel concurrentie tussen het gras en 
het gewas ontstaat en ook dat men niet te veel 
hoeft te maaien. DSV Zaden heeft drie graszaad-
mengsels aangeleverd: een laanbomenmengsel, 
een Silhouette-mengsel en een Maaiminder-
mengsel. We hebben gekeken hoe snel het gras 
dichtgroeit en hoeveel concurrentie er is met de 
stamrozen.’ ‘We hebben de demo opgezet door 
breed te zaaien tussen rijen stamrozen die 1,20 
meter uit elkaar staan. Van elk mengsel zaaiden 
we een baan van 0,60 meter in en één van 0,80 
tot 1,00 meter. We keken of er een verschillend 
effect is op de water- en voedingsconcurrentie 
bij verschillende baanbreedtes. In het seizoen 
2014-2015 zagen we in het tweede jaar bij de 
stamrozen een klein verschil in de grootte van 
de kroonontwikkeling. Maar dat betrof een 
optisch verschil, dat geen verminderde prijs 
voor de plant als resultaat had. In de tweede 
demo, in het seizoen 2016-2017, zien we nog 
geen verschil, maar wellicht komt dat in de loop 
van dit jaar wel.’ ‘Het voordeel van het inzaaien 
van gras is dat je minder herbiciden hoeft te 
gebruiken. De demo’s laten zien dat voor een 

perceel (ofte-
wel ‘grasrij’) 
dat voor 60 
tot 70 procent 
is ingezaaid 
met gras, nog 
slechts 30-40 
procent van 
de gangbare 
hoeveelheid 
herbiciden 
nodig is. Alleen 
aan weerszij-
den van de 
plantenrij, 
daar waar 
geen gras 
groeit, moet men herbicide spuiten.’  In de teelt 
van bijvoorbeeld laanbomen zorgt gras ervoor 
dat de bodem minder snel ingespoord wordt 
wanneer er zware rooimachines of karren met 
bomen overheen rijden.
‘In de laanbomenteelt is de diktemaat van de 
bomen bepalend. Daarom raden we aan ervoor 
te zorgen dat vooral de spillen, die worden 
opgekweekt als plantgoed, niet te veel lijden 
onder de concurrentie met het gras. Kies hier 
een niet te snel groeiende grassoort, zoals, 
Silhouette of een Maaiminder-mengsel. In de 
teelt van opzetters is over het algemeen veel 
minder concurrentie met het gras en raden we 
het laanbomenmengsel aan.’

Stefan Even, adviseur vollegronds-

sierteelt en laanbomenteelt bij Advies 

Cultus Agro

Jos Groot Koerkamp, commercieel manager Limagrain Robert Smarius, chef kwekerij Boomkwekerij M. van den Oever Marc Ossenblok, Boomkwekerij Ossenblok
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zegt Jos Groot Koerkamp, commercieel manager 
bij Limagrain. ‘Ook concurreert Japanse haver goed 
met onkruiden die zorgen dat potentiële wortelle-
sieaaltjes zich vermenigvuldigen.’ Smarius kan dat 
vanuit de praktijk bevestigen: ‘Ik heb het percen-
tage aaltjes met 80 tot 90 procent teruggedrongen 
met Japanse haver. Afrikanen doen dit voor bijna 
100 procent. Een ander voordeel van groenbe-
mesting en bloemenmengsels is dat het een leuk 
gezicht vormt voor de omgeving.’
Helemaal zonder gewasbeschermingsmiddelen 
kan de boomkweker nog niet. Smarius: ‘We spuiten 
nog wel, maar dan beperkt en alleen indien nodig. 
Vooral bij onkruidbestrijding valt er bijna niet aan 
te ontkomen. Tussen de bomen in de rijen is het 
lastig om mechanische onkruidbestrijding toe te 
passen.’

Minder concurrentie tussen gras en boom
DLF merkt dat de laanbomenteelt voor de gras-
banen tussen de rijen en op de paden regelmatig 
vraagt naar de combinatie Microclover en het gras-
mengsel Slowmaster of Lawnmaster. ‘Microclover 
is minder agressief dan de gewone gangbare 
klaversoorten en zorgt in combinatie met het 
grasmengsel voor binding van stikstof uit de lucht. 
De stikstof komt vervolgens beschikbaar voor de 
grasplant. Hierdoor maakt de grasplant minder 
aanspraak op de mineralen, die primair naar de 
boom dienen te gaan. De stikstofaanvoer maakt de 
mat sterk en dicht, waardoor onkruid weinig kans 
krijgt.’

Complexer bodemleven
Het in de boomteelt nieuw ontwikkelde mengsel 
Vital Complex is volgens Nagelhoud in trek als 
groenbemester in de tussenteelt, omdat deze com-
plexe groenbemester zorgt voor een verhoging 
van het organischestofgehalte en de biodiversiteit. 
‘Deze groenbemester zorgt voor een uitgebreid 
bodemleven. Je kunt hem niet toepassen als 
je problemen hebt met aaltjes, maar dat geldt 
eigenlijk voor elk complex mengsel. De lupine, 
Alexandrijnse klaver en wikke in Vital Complex 
zijn vlinderbloemigen die luchtstikstof binden. 
Ze bloeien rijk en trekken insecten en bijen aan. 
Gingellikruid, bladraap, Japanse haver en lupine 
zijn diepe wortelaars – soms tot wel een meter 
diep – en doorbreken daarmee eventuele verdich-
ting van de bodem. Japanse haver is een supercon-
current van onkruid en vermindert het percentage 
wortellesieaaltjes in de bodem. Gingellikruid 
bevordert onder meer goede bodemschimmels 
en komt snel op. Facelia, tot slot, is een typische 
bijenplant.’

Werkproces
Smarius vertelt hoe hij bij M. van den Oever te 
werk gaat met groenbemesting: ‘Nadat een perceel 
leeggerooid is, rijden we eerst 50 ton stalmest per 
hectare uit. Daarna ploegen we de bodem om tot 
een diepte van 20 tot 25 centimeter en woelen 
we hem om tot een diepte van ongeveer 40 cen-
timeter. Dat doen we ook voor het doorbreken 
van eventuele storende lagen en verdichting, die 
veroorzaakt worden door de zware rooimachines. 
Daarna zaaien we de groenbemesters, de afrikanen 
en de Japanse haver in. Die laten we een heel sei-
zoen staan. In het voorjaar, na de winter, laten we 
de grondbemesting in elkaar zakken. Vaak is deze 
bevroren in de winter. Daarna klepelen we alles af. 
Alleen de stoppels van de groenbemesters blijven 
staan. Hieroverheen strooien we compost op maat. 
Omdat stalmest er een jaar over doet om te verte-
ren en compost direct en volwaardig opneembaar 
is, komen ze tegelijk vrij voor de bodem en verster-
ken ze elkaar bij het optimaliseren van de bodem. 
Daarna ploegen we de toplaag met een ecoploeg 
om tot een diepte van 8 tot 10 centimeter, en dan 
is de grond klaar om weer te worden beplant. Deze 
ondiepe bewerking is nodig om het bodemleven 
in de toplaag te houden.’

Investering
Smarius heeft zich in de afgelopen jaren aange-
wend om de bodem minutieus te volgen. ‘In de 
beginjaren moet men investeren in groenbemes-
ting en compost (van houtige gewassen) op maat. 
Een goede bodem wordt langzaam opgebouwd, 
maar daarna betaalt het zich uit. Uit bodemmon-
sters van percelen uit 2014 kwam naar voren dat 
er nog voldoende nutriënten aanwezig waren. Ik 
hoefde ze bijna niet aan te vullen. Een bijkomend 
voordeel is dat organische stof koolstof bindt, 
waardoor deze niet in de lucht verdwijnt.’

Blinkende bladeren
Smarius onderstreept Mantjes opmerking over 
de toename van vitaliteit door de combinatie van 
groenbemesting, compost en compostthee. ‘Je ziet 
dat bomenbladeren blinken en dat de groei van de 
bomen goed is. Vroeger greep men snel naar grote 
hoeveelheden NPK. Die tijd is allang voorbij. Het is 
volslagen achterhaald om te denken dat het ‘opja-
gen’ van bomen belangrijker is dan het weerbaar 
maken door de magnesium-calciumverhouding in 
de bodem. Met veel stikstof groeien de bomen al 
snel tot in de hemel, maar ze worden ook zwakker! 
Dat betekent meer uitval door vandalisme en door 
de slechte bodems in de stad. Natuurlijk kunnen 
we commercie niet vergelijken met bomen in het 
bos, maar het is wel de taak van boomkwekerijen 

om sterke, weerbare bomen af te leveren.’

Brabantse zandgrond
Boomkweker Marc Ossenblok in Zegge zaait sinds 
vier jaar ook Japanse haver om het organischestof-
gehalte in zijn West-Brabantse zandgrond op peil 
te houden. Hij doet aan driejarige teelt, waarna het 
perceel een jaar leegstaat. In dat jaar is de bodem 
bedekt met Japanse haver. ‘We passen elk jaar 
groenbemesting toe op 2,5 tot 3 hectare. Eind juli 
zaaien we de Japanse haver. In een mooie augus-
tusmaand reikt die, inclusief pluim, tot rond de 
1,00 à 1,20 meter. In december of januari hakselen 
we de Japanse haver. In het voorjaar, na het frezen 
en ploegen, heeft de grond bijna een jaar tot rust 
kunnen komen en is deze weer luchtig door de 
intensieve beworteling. Dat is een goede startsitu-
atie voor een nieuwe teelt coniferen of heesters.’ 
Ossenblok heeft een aantal jaren geëxperimen-
teerd, voordat hij ontdekte dat Japanse haver het 
beste groenbemestingsalternatief was. ‘Ik heb 
afrikaantjes en soedangras uitgeprobeerd. Maar 
Japanse haver zorgt voor de grootste toename van 
het organischestofgehalte. Wel heb je bij Japanse 
haver soms last van vogels die het zaad oppikken, 
maar deze beplanting slaat altijd aan. Als de plant-
jes eenmaal een centimeter of 4 groot zijn, trek-
ken ze enorm snel door, ook op nattere plekken 
na forse regenbuien. Hierdoor krijgen onkruiden 
weinig kans.’
Ossenblok past ook gras toe op de rijpaden en met 
bloemenmengsels beheert hij de ‘randen’: de bui-
tenste 2,5 à 3 meter van een veld. ‘We spuiten niet 
in de randen en maaien er een paar keer per jaar. 
De bloemenmengsels en het natuurlijke gras dat 
we daar laten ontstaan, trekken bijen en natuur-
lijke vijanden aan.’

Toekomst
Groenbemesting heeft wat hem betreft zeker 
de toekomst: ‘Met de teruglopende bemestings-
normen worden groenbemesters alleen maar 
belangrijker.’ Mantje is het roerend met hem eens: 
‘Het vormt een goede aanvulling in de teelt. De 
toepassing van organische stoffen wordt inder-
daad steeds betrekkelijker. Belangrijk is te beseffen 
dat plantbemesting een onderdeel vormt van een 
totaalstrategie voor een goede bodem: een goede 
tussenteelt, voldoende rust, het verschaffen van 
capillair vermogen in de bodem, het streven naar 
een dikke toplaag en niet te veel keren en opho-
gen van de bodem.’

ACHTERGROND
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Morgenvroeg  gaat deze uitgave van Boom In Business naar de drukker. Tijd 
dus om als de wiedeweerga mijn eigen pagina vol te pennen. Dat is een plicht 
die ik uit eigen vrije wil op me genomen heb. Maar met dat fantastische, 
prachtige zomerweer buiten valt dat niet mee. Er staat nog een half glaasje wit 
in de koelkast. En dat lokt meer dan een half uur achter de laptop zitten. Een 
positief stukje is niet moeilijk, maar ja, daar is deze pagina niet voor. Dit moet 
toch een beetje roddel en achterklap zijn, of minimaal een scherp geformu-
leerde mening. 

Vorige week klaagde mijn vrouw dat ik net zo goed in Limburg kon gaan 
wonen. De rubriek REGIO IN BEELD bracht mij maar liefst drie keer in het hart 
van het Limburgse rozengebied. En u weet het, rozen hebben doornen en 
die doorntjes zijn vlijmscherp. De krimp – of is snoei een beter woord? – in 

Limburg, zeker in de rozensector, is behoorlijk intensief geweest. Dat is natuur-
lijk jammer voor al die hardwerkende familiebedrijven, die niet konden mee-
gaan in de ratrace naar groter, groter en nog eens groter. Bij de overblijvende 
ondernemers kon je daarover een dubbel gevoel ontwaren. ‘De een zijn brood 
is de ander zijn dood’ klinkt bot, maar het is natuurlijk wel zo. Als er overpro-
ductie is – en die was er al jaren in de rozen – moet er nu eenmaal gesnoeid 
worden. En dat is gebeurd. Een ander, waarschijnlijk veel groter probleem, is 
dat de roos in Nederland eigenlijk nog maar amper te krijgen is. Ik heb een 
klein, niet-representatief marktonderzoek bij Groenrijk en Tuinwereld gedaan 
en heb geen rozen kunnen vinden. Dat klopt niet helemaal: Groenrijk had een 
breed sortiment zijden roosjes, maar daar stond geen Made in Limburg op. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

De roos is in Nederland 

nog maar amper te krijgen

Rozen hebben doornen en 

die doorntjes zijn vlijmscherp

Rozen met doornen
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BEDANKT! 
De Telermaat Zomertour was een groot  succes.  
Meer dan 600 boomkwekers hebben gratis hun  
licentie verlengd en genoten van de door ons  
verzorgde barbecue. 

Klanten, bedankt! 

Dank aan de gastbedrijven; 
- Boomkwekerij Richard de Bie, Zundert
- Boomkwekerij Maarten van Overbeek, Oirschot
- Boomkwekerij Slangenbeek, Saasveld
- T. Wezelenburg handelskwekerij, Boskoop

Ook bedanken wij Bayer, Certis, DCM, BASF, Mivena, 
Belchim, AppsforAgri, Soiltech, Haifa, Beutech,  
Syngenta, Pireco, Adama, Plant Health Cure, UPL  
en Timac Agro voor hun medewerking. 

WWW.TELERMAAT.NL
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