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GROEN IN STAD EN DORP 
is een onmisbare levensvoorwaarde
Een groene omgeving was in vorige eeuwen een teken van rijkdom, dat tonen de parken en lusthoven uit die tijd. In het 
begin van de 20e eeuw en ook in de jaren vijftig en zestig werd in Nederland bij de bouw in zowel stad als dorp rekening 
gehouden met het groen. De kennis van sortiment, aanleg en onderhoud was bij de gemeenten volop aanwezig. Als 
gevolg van de verstedelijking is de druk op ‘Groen’ de laatste 30 jaar in de westerse wereld steeds groter geworden. Het 
‘rood’ ofwel woningen/kantoren voerde de boventoon. Het groen werd bijzaak. Dit ondanks het feit dat al in de jaren 
tachtig wetenschappelijk onderzoek aantoonde dat het groen een grote bijdrage levert aan het welzijn en welbevinden 
van mensen die wonen en/of werken in een verstedelijkte omgeving. En ook de particuliere tuinen versteenden meer en 
meer, zogenoemd onderhoudsvrij. 

Maar er is een kentering. Mede door de 
campagne De Groene Stad waarmee 
boomkwekers- en hoveniersorganisaties 
in het begin van deze eeuw de aandacht 
van overheden en burgers op het belang 

van groen richtten, staat het groen weer 
volop in de belangstelling, en terecht. 
Niet voor niets was jaren geleden al de 
slagzin: Groen is leven, boomkwekers 
zorgen er voor. 

Leefomgeving vergroenen
Roel van Dijk is directeur van de 
Stichting Steenbreek die zich inzet voor 
het vergroenen van de leefomgeving. 
De focus van Stichting Steenbreek ligt 

de komende jaren op vier thema’s: 
biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale 
cohesie en gezondheid. “Dit zijn vier 
belangrijke thema’s die je niet meer 
los van elkaar kunt zien”, zegt Van Dijk. 
Thema’s die van direct belang zijn 
voor onze samenleving en daarom 
ook een integrale aanpak verdienen”. 
Van Dijk: “We willen ook onnodige 
verharding in privé en openbare ruimte 
vervangen door groen. Gemeenten 
bepalen daarvoor zelf hun aanpak: 
samen met inwoners, organisaties 
en bedrijven”. Vergroeningsacties die 
worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld: 
het aanleggen van voorbeeldtuinen, 
bouwen van insectenhotels, aanleggen 
van geveltuinen en vergroenen van een 
hele straat samen met buurtbewoners. 
Maar er is ook aandacht voor meer groen 
rondom bedrijfsterreinen, zorglocaties en 
schoolpleinen.

Tegel er uit, plant er in
De basis van de acties van Stichting 
Steenbreek was toch eigenlijk ‘tegel er 
uit, plant er in?’ “Jazeker”, zegt Van Dijk 
”en dat speelt dus nog steeds. Het is 
zo belangrijk dat mensen zich bewust 
worden van het feit dat onnodige 
verharding op het oog misschien heel 
praktisch lijkt, zo’n onderhoudsvrije tuin, 
zoals het genoemd wordt, maar het leidt 
zeker in deze tijd van weersextremen door 
de klimaatverandering tot problemen. Bij 
het vervangen van tegels door groen kan 
de bodem eenvoudiger het regenwater 
opnemen en het grondwaterpeil 
aanvullen, en raken riolen niet overbelast. 
Daarnaast wordt voorkomen dat stenen 
de warmte lang vasthouden. Een 
versteende tuin draagt niet bij aan de Plein rond Van Goghkerk. Foto: Freson

Tekst: Vakbeurs GrootGroenPlus

WIJ KWEKEN EEN BREED SORTIMENT HEESTERS  
OP STAM VAN 90 CM EN 120 CM IN CONTAINER.

Tevens heesters in pot o.a.: 
• Viburnum sortiment
• Hamamelis
• Cornus
• Syringa 
• Hibiscus

Onze afzet gaat hoofdzakelijk naar 
tuincentra, afhaalcentra en lijnrijders.

Als U een bezoek aan onze kwekerij wil brengen aub een afspraak maken.

Ravenbosweg 25, 5165 RA Waspik  |  Tel.: 0162-321494  |  Mob.: 06-53907085 
www.paulvergeer.nl  |  info@paulvergeer.nl
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biodiversiteit. De aanwezigheid van groen 
draagt bij aan onze gezondheid. 

Buurtinitiatieven
Buurtinitiatieven zijn enorm belangrijk bij 
het vergroenen en ook bij het realiseren 
van een plezierige leefomgeving. 
In dat kader organiseert Stichting 
Steenbreek nu jaarlijks een prijsvraag, 
waarbij gezocht wordt naar innovatieve 
initiatieven die betrekking hebben op 
onder meer de bevordering van de 
biodiversiteit, sociale cohesie en die een 
positieve bijdrage leveren aan klimaat-
adaptatie. Deze initiatieven kunnen weer 
als voorbeeld dienen voor anderen. 

Stad in het park
Een opvallend initiatief in de regio is 
het voornemen van Breda om in 2030 
de eerste Europese stad te zijn die in 
een groen park ligt. De gemeente wil 
Breda met Stad in het Park meer op 

de kaart zetten als groene metropool, 
de achteruitgang van de biodiversiteit 
terugdringen en inwoners en bedrijven 

meer binden. In het centrumgebied is 
er nog 150 hectare dat ontwikkeld moet 
worden, maar dat kan alleen als groen 

daarin een duidelijke plaats krijgt. 

Boombakken voor het Raadhuis in Zundert, projectplan uitgevoerd met medewerking van Coöperatieve Vereniging Treeport 
Zundert e.o. Foto: Freson

Waarom is een boom zo belangrijk?
1.  Bomen filteren CO2 uit de lucht en  

zetten deze moleculen om in bouw- 
stenen voor hun eigen groei. CO2 
wordt opgeslagen in hout, bladeren  
en bodem, vaak eeuwenlang.

2.   Bomen vangen en verwerken een 
grote variatie aan verontreinigende 
stoffen in de lucht, waaronder kool- 
stofmonoxide, zwaveldioxide en  
stikstofdioxide.

3.   Bomen houden ons koel. Door een 
bladerdak te maken om zonlicht 
op te vangen, creëren bossen ook 
belangrijke oases van schaduw op  
de grond. Bomen zorgen voor het 

  terugdringen van het warmte 
eiland-effect van een stad of 
het reguleren van regionale 
temperaturen.

4.   Boomwortels zijn cruciale bond- 
genoten bij hevige regenval, vooral 
in laag gelegen gebieden zoals 
riviervlakten. Ze helpen de bodem 
meer te absorberen bij een stortvloed 
door hun sponsfunctie. 

5.   Het wortelnetwerk houdt zand en 
modder op zijn plaats. Het versterkt de 
hele fundering van het ecosysteem 
tegen erosie door wind of water.

6.   Bomen kunnen de giftige stoffen ofwel 

opslaan of hen degraderen zodat ze 
minder gevaarlijk zijn.

7.  Geluiden vervagen in bossen, dit 
maakt bomen tot een populaire 
natuurlijke geluidsmuur door de 
dimmende werking van de ritselende 
bladeren - en ander bosgeruis. Een 
paar goed geplaatste bomen kunnen 
geluid beperkten met 5 tot 10 dB, of 
ongeveer 50% van wat waargenomen 
wordt door het menselijke oor.

8.  Bomen houden wind tegen. Groepen  
van bomen kunnen als windscherm 
optreden, als buffer voor wind- 
gevoelige gewassen.

9.  Bomen zorgen niet alleen voor fruit, 
noten, zaden en sap, maar zorgen  
ook voor weelde op de grond, van 
eetbare paddenstoelen, bessen en 
kevers tot tal van dieren.

10.  Wat zou de mens zijn zonder hout en 
hars? We hebben deze hernieuwbare 
bronnen lang gebruikt om alles van 
papier en meubels tot huizen en 
kleding te maken.

En…  
bomen en planten zijn ook gewoon  
mooi! 

Bron: Mother Nature Network

Lees verder op pagina 5
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Enten (vegetatieve vermeerdering)
Het verenigen van delen van twee verschillende planten, waardoor een nieuwe plant 
wordt gevormd. Meestal zijn de ent en de onderstam van dezelfde soort/geslacht, 
maar met verschillende kenmerken. Alternatief voor stekken of zaaien. �

Enten (vegetatieve vermeerdering)

#kwekersjargon
Waar gaat dat over? Verspreid in deze KwekersBode ook de vaktaal duidelijk uitgelegd.

6/10-8/10/2021

GGP-promotieweek 
Omdat het niet mogelijk was om op 20 en 21 januari 2021 de vierde Groenbeurs 
Zundert (voorjaarsbeurs van vakbeurs GrootGroenPlus) fysiek te laten plaats-
vinden, brengen we in de week van 19 t/m 26 januari 2021 alle deelnemers 
aan de najaarsbeurs van 6 t/m 8 oktober 2021 eens extra onder de aandacht. 
Dat doen we o.a. door:

•   De exposanten(profielen) te promoten;
•  Oogjes te plaatsen bij exposanten 

die in de promotieweek hun bedrijf 
openstellen voor publiek; 

•  De complete zoekmachine met de 
actuele voorraad gedurende de 
promotieweek te activeren; 

•  Op 20 en 21 januari drie bedrijfsrond-
leidingen bij deelnemers uit te zenden; 

•  Op 20 januari een veldkeuring uit te reiken;
•  Op 20 januari een koppeling te maken 

met het openbare deel van de ALV 
van Coöperatieve vereniging Treeport 
Zundert U.A.;

•  Op 20 januari een tweetalige 
KwekersBode uit te geven;

•  De websites, beurs-app en web-app 
op 2021 aan te passen;

•  Actief te zijn op de sociale media.

Staat u nog niet op de exposantenlijst 
van GGP 2021 en wenst u wel deel te 
nemen? Inschrijven kan via het formulier 
op www.grootgroenplus.nl �

DIEPFREZEN MET EEN 
FĲ N EINDRESULTAAT!

KĲ K VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE WEBSITE

MARTENSOUDENBOSCH.NL

EFFICIËNT IN HOUTVERKLEINING 
EN GROENONDERHOUD

Door een breed scala aan machines en uitgebreide 
kennis kan Martens alle soorten werk in de tak- en  
houtverkleining of groenonderhoud voor u verrichten.

De combinatie van onze rupstrekker met de bosfrees is uniek in 

de Benelux. Door het in eigen huis ontwikkelde circulatierooster 

in de bosfrees wordt het hout verkleind tot een zeer kleine fractie. 

Hierdoor kan de machine in één werkgang zowel boven als in de 

grond frezen tot wel 30 centimeter diep. Door de hoge capaciteit 

en lage bodemdruk van de rupstrekker is uw grond weer snel 

beschikbaar.
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Alle taxaties 

Een greep uit ons agrarisch aanbod : 
- Rustenburgstraat 14 te Zundert: Boomkwekerij met  
  bedrijfswoning, glasopstanden (ca. 9.552 m²) en 2 ruime  
  bedrijfsruimten op ca. 44.830 m². 
- Steelhovensedijk te Made: Perceel grond voor vestiging  
  glastuinbouwlocatie op 29.255 m² op korte afstand van A59 
- Oude Postbaan te Rijsbergen: Perceel met containerveld  
  ter grootte van 10.310 m². Geheel omheind met hekwerk  
  en voorzien van poort. 
- Schriekenweg 6a te Rijsbergen: Glastuinbouwbedrijf met  
  bedrijfswoning (ca. 585 m³), glasopstanden (ca. 8.900 m²)  
  en ruime schuur (ca.320 m²), met snelle ontsluiting naar  
  A16. Vraagprijs € 555.000,- k.k. 
- Diverse percelen grond: in Molenschot, Rijsbergen, Breda,    
  Zundert en Roosendaal. 
- Gevraagd: 20 ha in Halderberge en 5 ha in Sprundel. 

Vermeeren Makelaardij voor een 
onafhankelijk, deskundig en eerlijk advies !!! 
Vermeeren Makelaardij is een adviesbureau welke is 
gespecialiseerd in advisering  en aan- en verkoop van 

landelijk vastgoed, onteigening en 
schadeloosstellingen, planschaderisico analyse, pacht 

en erfpacht, taxatie,  project- en landgoedontwikkeling. 
Wij werken alleen in uw belang!!! 

Wegens succesvolle verkopen van de 
afgelopen weken, zijn wij op zoek naar 

andere woningen en bedrijven. 

Exclusief  Landelijk  
       Wonen  
            &  
Agrarisch Vastgoed 

www.vermeerenmakelaardij.nl 
Tel. 076-596 4171 

Vestiging Rijsbergen
T 076 59 620 59

Verkoop Tim Hurks
M 06 29 53 62 02

Mechanisatie op maat

Bargam zelfrijdende en/of gedragen 
veldspuit - VAMIL / MIA mogelijk!

• 22 werkplaatsen voor professionele service

•  Dealer/ importeur van Hermeler, Bargam, 

Fedele en Ortomec

• Onderhoud en keuringen van tuinbouwmachines
• Meer info op: www.abemec.nl
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Denk bijvoorbeeld aan verticaal groen 
of groen op daken. Voor de vergroening 
van het bestaande gebied is te denken 
aan geveltuintjes, dus stenen eruit en 
groen erin. Maar ook op grote bedrijven-
terreinen dient meer groen te komen. 
Afscheidingen met groen in plaats van 
met hekken zou al direct helpen. Breda 
wil het groen in en om de stad fysiek met 
elkaar verbinden. 

Groen doen
“We moeten niet alleen over groen 
praten, maar vooral groen aanplanten”, 
dat zegt Didier Hermans van kwekerij 
Herplant uit het Belgische Beerse. “Onze 
tuinen en openbare ruimten kunnen veel 
groener. Er is nu dikwijls een afwachtende 

houding om te vergroenen en we 
verwachten altijd dat de overheid of 
anderen dat wel zullen doen. In tuinen 
kunnen we zelf het heft in eigen handen 
nemen en aan de slag gaan. Er is bij 
de vele kwekers in Noord Brabant en 
Vlaanderen een groot sortiment aan 
planten in grote diversiteit, dus éénieder 
kan een keuze maken voor wat voor 
zijn of haar tuin of terrein geschikt is. 
En vergeet ook het balkon, de patio en 
de tegeltuin niet hè. Want vele kleine 
oppervlakten maken samen veel 
groen”. Maar wat je ook plant, het gaat 
wel om levend materiaal en dat heeft 
onderhoud nodig, benadrukt Hermans. 
En de mate daarvan is weer afhankelijk 
van de plantkeuze. “En over plantkeuze, 
er wordt tegenwoordig veel gepraat over 
inheemse en uitheemse planten, maar 
neem van mij aan dat elke plant goed 
is zolang je geen wilde woekeraars of 
invasieve soorten gaat gebruiken”. Groen 
gewoon doen!

Zundert kiest voor vergroening
De gemeente Zundert neemt ambities 
met betrekking tot de inrichting van de 
openbare ruimte zeer serieus. Onder die 
ambities vallen ook het waterbeheer en 
klimaatadaptatie inclusief de vergroening. 
Aan het woord is Patrick Kok, wethouder 
van de gemeente Zundert, die onder meer 
verantwoordelijk is voor de ruimtelijke 
ordening: “We hebben hierin al belangrijke 
stappen gemaakt, waar we eigenlijk 
best wel trots op zijn. Zo ligt er een 
integraal beheerplan en een water- en 
rioleringsplan. Als eerste West-Brabantse 
gemeente hebben we de Klimaatatlas 
gevuld en dat houdt in dat we zaken 
als hittestress, waterstress en droogte 
in kaart hebben gebracht. We weten nu 
precies waar en waarmee we rekening 
moeten houden om te komen tot gerichte Deel van de 160 aangeplante bomen. 

Foto: Freson

maatregelen. Op deze gegevens stoelen 
we onze beleidsplannen”.
Het College van B&W heeft van 
de Gemeenteraad de opdracht 
meegekregen om te gaan voor “groen 
voor grijs” en te kiezen voor vergroening 
en biodiversiteit. Het afkoppelen van het 
regenwater waardoor het niet zomaar 
het riool in stroomt is een van de zaken 
waarmee de gemeente bezig is. “Dat is 
een opgave voor de gemeente maar we 
willen ook graag onze inwoners bewust 
maken van het belang hiervan”, zegt 
Kok. Hij vervolgt “Een goed waterbeheer 
is essentieel in onze gemeente met zo’n 
grote boomkwekerijsector. Wij kiezen 
dan ook voor een robuust watersysteem, 
ook voor het op orde houden van onze 
biodiversiteit. Samen met de provincie en 
het waterschap zijn we een pilot project 
gestart Vitaal Buitengebied. Tijdens deze 
pilot kijken we met verschillende partijen 
naar uitdagingen in ons buitengebied. 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we 
ondernemers kansen blijven bieden? 
Hoe kunnen we omgaan met thema’s als 
water en duurzaamheid? Ik vind het van 
belang dat ondernemers meedenken. 
Als gemeente zijn we ook bereid om 
bestaande beleidskaders los te laten 
als we zien dat een andere aanpak 
maatschappelijke meerwaarde biedt”. 
In het kader van de vergroening zet de 
gemeente ook stappen. Zo worden er 

160 nieuwe bomen geplant die geleverd 
zijn door lokale kwekers. Want het 
ondersteunen van het eigen bedrijfsleven 
is ook een ambitie van de gemeente, 
zegt Kok. Ook worden er bloembedden 
aangelegd en plantenborders. Op 
plekken waar een dergelijke voorziening 
niet mogelijk is, denk bijvoorbeeld aan de 
Molenstraat waar de grote corsowagens 
doorheen moeten, zijn grote mobiele 
bomenbakken geplaatst. �

Stekken (vegetatieve vermeerdering) 
Een plantendeel, zonder wortels, dat van een plant gesneden wordt en geplaatst in 
een geschikt medium zoals vochtige grond om een nieuw exemplaar te krijgen.

Hak
Gereedschap om onkruid een klein stukje onder de grond af te steken. Het snijblad 
van de hak staat naar achteren gericht. �

Stekken (vegetatieve vermeerdering) 

#kwekersjargon
Waar gaat dat over? Verspreid in deze KwekersBode ook de vaktaal duidelijk uitgelegd.

Wethouder Patrick Kok plant een boom 
bij de Karkooi in de tiggeltsebergstraat te 
Rijsbergen.

Vervolg pagina 3 : Groen in stad en dorp is een onmisbare levensvoorwaarde

Vollegronds plantgoedleverancier van ongeveer 60 soorten
voornamelijk groenblijvende heesters zoals:

Prunus laur. -  Ilex -  Osmanthus -  Elaeagnus -  Magnolia
Photinia - Thuja enz.

Tevens div. Prunus laur. Soorten in C20.

Maalbergenstraat 12 • 4884 MT Wernhout
T 076 597 2920 • M 06 22 11 71 25
info@boomkwekerijhuijbregts.nl
www.boomkwekerijhuijbregts.nl

BOOMKWEKERIJ BV

SMZ
Schrauwen Machinebouw Zundert

Het adres voor al uw
boomkwekerijmachines en reparaties.

De Ambachten 21, Zundert, Gsm: 06 51 835 957
E-mail: info@s-m-z.nl, Internet: www.s-m-z.nl



SPECIAL
6

Armoedebestrijding
In 1840 werd Caspar van Beckhoven 
aangesteld als burgemeester. Hij maakte 
de armoedebestrijding speerpunt van 
zijn beleid. In 1847 werd ten behoeve van 
een werkverschaffingsproject aan de 
Minoore (gebied) te Wernhout 29 hectare 
heidegrond gekocht om te ontginnen en 
bebossen. Vijf jaar later werd nogmaals 
17 bunder aangekocht. 
Dat leverde in 1855 een oogst op van 
15 hectoliter mastproppen en 22 pond 
mastzaad. Dit bleek een goede start 
van commerciële boomteelt! Bij de 
Minoore werkten in 1860 vijf man voltijds 
tegen een dagloon van 50 cent. Het 
Armbestuur, een college belast met de 
zorg voor de armen, meestal binnen 
de parochie, breidde haar activiteit uit 
naar andere gronden, zoals de beemd 
van het Hof, de beemd op Stuivezand, 
de zogenaamde Armen-beemden in de 
Gooren en de beemd in de Boontuinen.

De gronden nabij de grote beek 
waren ook toen al heel geschikt voor 
boomkwekerij. Er werd regelmatig 
gebeekt en modder en klei werden op 
de aanliggende gronden verspreid om 
daarmee de plantgrond te verbeteren. 
In 1863 werd voor het eerst guano 
(ingevoerde vogelmest) gebruikt. 
Hierdoor waren ook verder van de beek 
gelegen gronden goed te verbeteren.Besproeiing jonge dennen. Foto: Koninklijke Boomkwekerijen Pierre Lombarts Zundert

Foto: Koninklijke Boomkwekerijen Pierre Lombarts Zundert

DE GESCHIEDENIS 
van de boomkwekerij in Zundert

Tekst: Vakbeurs GrootGroenPlus

Wie in de geschiedenis van de boomteelt in Zundert duikt, ontkomt niet aan het 
gegeven dat de regio voor opkomst van de boomkwekerijen bestond uit een arme 
boerenbevolking. De bossen in de omgeving werden gebruikt voor het hout, op de heide 
liepen schapen en de cultuurlandgoederen werden gebruikt voor groenten en fruit. De 
erven rondom de boerderijen waren ingericht op nuttig gebruik. Geen siertuinen, maar 
percelen met meidoorn of sleedoorn omzoomd om als veekering te dienen. Alleen bij de 
adel was dat anders; daar golden tuinen als een statussymbool. 

Economisch gezien stond het er niet 
rooskleurig voor: de regio De Kempen 
(Nederland en België) had een slechte 
infrastructuur en er was sprake van een gebrek 
aan visie bij provinciaal en lokaal bestuur. Ook 
de Belgische Revolutie, die in 1830 startte, heeft 
invloed; als de militairen weer vertrekken en de 
balans kan worden opgemaakt, blijken wegen 
en bruggen kapot en de gemeentekas leeg.

Gespecialiseerd in een breed assortiment  
sierheesters in P10.5  - P12 – P15 -  P17

&
Halfstammen in  C3 – C4 – C5  - C 7.5

 
Grote Heistraat 16 - 4884 JB Wernhout
Tel: 076-5972414 – Mobiel: 06-10710222

E-mail: info@hetslagmoer.nl - www.hetslagmoer.nl
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Pinus sylvestris
De start van de Zundertse boomteelt 
kenmerkte zich door de kweek van 
Pinus sylvestris, ook wel pijnbomen of 
mastbomen genoemd. Het masthout 
werd onder meer gebruikt in de 
mijnbouw; masthout kraakt als het 
beweegt en zo kon een mogelijke 
instorting van de mijn zich vooraf 
aankondigen. Plantmateriaal ongeschikt 
voor doorkweek werd gebruikt als 
mutsaard (takkenbossen voor in de 
kachel).
In 1866 volgde weer een grondaankoop 
bij de Minoore. Ook ontstond er 
handelsverkeer tussen het Armbestuur en 
het snel groeiende aantal kwekerijen. In 
de daarop volgende jaren ontwikkelde de 
welvaart zich en nam de noodzaak van 
het hebben van een Armbestuur af. 

Om de teelt te verbeteren, zagen kwekers 
zich genoodzaakt gewasbescherming 
toe te passen. In 1886 vroegen 24 kwekers 
hiervoor de benodigde druifluisverklaring 
aan.

In de bestuursperiode van burgemeester 
Van Beckhoven ontwikkelde de 
boomteelt zich gestaag. In de verslagen 
die de Commissaris van de Koningin 
tussen 1896 en 1925 maakte, is te lezen 
dat het respect voor deze opkomende 
economie met het jaar groeide en dat 
de opgebouwde kennis naar buiten werd 
uitgedragen. 

Ontwikkeling boomkwekerij-
gebied Zundert
De kruisbestuiving tussen boomkwekerij, 
aardbeien- en vruchtbomenteelt leidde 
tot nieuwe inzichten en kansen voor alle 
betrokken. Hierdoor ontwikkelde Zundert 
zich tot een rijk gebied. Begin 20e eeuw 
concludeerde het Armbestuur dat zij haar 
missie had volbracht en trok zich terug uit 
de kwekerij.
De ontwikkelingen in de groene sector 
zetten zich door. Vanaf 1920 werd op 
grotere schaal kunstmest toegepast. 
Hierdoor groeide het areaal en werd 
het sortiment verbreed. Zundert telde 
inmiddels meerdere gerenommeerde 

Entree van Zundert. Foto: Freson

boomkwekerijen, met vaak ook een 
handelsfunctie. Zonder anderen tekort te 
willen doen, staan in die jaren de namen 
De Pijnboom, Wilhelmina, Lombarts, 
Dictus en Doomen (met één en dubbel 
o) synoniem voor de Zundertse onderne-
mersgeest.
Deze economische ontwikkeling moest 
uiteraard worden geborgd. Daarom werd 
mede op initiatief van burgemeester 
Manders in 1949 de fruitteeltvakschool 
opgericht. Het eerste jaar nog met 20 
leerlingen, de jaren daaropvolgend tot 
jaarlijks 30 leerlingen. De school volgde 
de behoefte aan meer en goed opgeleid 
boomkwekerijpersoneel. Eind jaren ’60 
moest het onderwijs ‘beter geregeld’ 
worden en viel de opleiding ten prooi 
aan de Mammoetwet. Een historische 
vergissing; uiteindelijk werd het boom-
teeltonderwijs in Zundert in 1981 de nek 
omgedraaid.

Gedaantewisseling
Gelukkig gold dat niet voor de boomteelt 
zelf. Vanaf 1955 heeft de kwekerijsector 
een ware gedaantewisseling ondergaan. 
De kweek werd op de vraag naar planten 
voor moderne bossen afgestemd. Ook 
het kweken van ‘stedelijk groen’ en 
verantwoorde aanleg van landschap 
en recreatieterreinen won terrein. De 
werkzaamheden op de kwekerij werden 

gemoderniseerd; tractors, plantmachines, 
sleuventrekkers, schudfrezen en 
rooimachines maakten hun opmars. 
Daarna volgden smalspoortractors, in 
hoogte verstelbare snoeiplateaus en 
een zichtbare verfijning van technieken 
voor toepassing van chemische onkruid-
beheersing. Ook op logistiek gebied 
veranderde er veel. Van paard en kar 
en tram in het verleden, schakelden 
de bedrijven over naar transport in 
vrachtauto's, aanhangwagens en 
pick-ups. In de tachtiger jaren deed 
de palletisering haar intrede, snel ook 
gevolgd door het leveren van planten op 
CC-karren met diverse lagen. Voor de 
niet-kenners: dat zijn die rammelende 
karren, weliswaar met een in de trans-
portwereld gangbare standaardmaat, 
die vooral veel lawaai maken en altijd een 
wankel wieltje hebben.
Het economisch gebruik van de bodem 
ontsnapte niet meer aan de aandacht 
van de kweker. Mechanisatie, drainage en 
bevloeiing, geavanceerde bemonstering 
en bemesting zorgden voor een beter 
begaanbare bodem en een hogere 
opbrengst per hectare. De meanderende 
beek Aa of Weerijs werd eind jaren ’60 
min of meer rechtgetrokken. Daardoor 
werd jaarrond een behoorlijke goede 
toegankelijkheid van de gronden aan de 
oevers mogelijk.

Boomkunde
Het onderdeel van de dendrologie dat zich voornamelijk bezighoudt met de 
wetenschap over bomen. �

Boomkunde

#kwekersjargon
Waar gaat dat over? Verspreid in deze KwekersBode ook de vaktaal duidelijk uitgelegd.

Lees verder op pagina 9

Uw leverancier voor een compleet assortiment
haagplanten in volle grond en container!

Goorbaan 9 • 4881 MH Zundert • Holland
T: +31 (0)765972756    www.roelandskwekerij.nl

Mail: info@roelandskwekerij.nl

Wij telen een zeer breed assortiment tuinplanten voor de
visuele maar ook voor de hoveniers en de aanlegmarkt.

In de potmaat C1.5  tot en met C7.5
 

Nieuw in onze assortiment Leucothoe Firestar  !!!

Boomkwekerij
A. Antonissen

Klein-Zundertseweg 13 b
4714 RR Sprundel
Tel. : 06 5125 4244
Fax : 0165 384188

info@boomkwekerijantonissen.nl
www.boomkwekerijantonissen.nl
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8GrootGroenPlus Beurs-app
Al sinds 2013 heeft vakbeurs GrootGroenPlus een eigen beurs-app. Tot nu 
toe hebben er jaarlijks uitbreidingen plaatsgevonden in de functionaliteit. 
Omdat 2020 een bijzonder jaar was, waarbij we een volledig digitale editie 
hadden, is er nu ook een web-app. 

Niet alleen op de website en in de 
beurs-app, maar ook op deze web-app 
zijn de live-uitzendingen die we in 2020 
vanuit de studio deden allemaal terug 
te kijken. Interessante inhoudelijke 
tafelsessies van 15 minuten met titels 
als Brexit in de boomkwekerij, digitaal 
zaken doen, bodem en planten voor 

de toekomst, afstervende bomen en 
bijenlandschap kunnen worden bekeken.

De viertalige app van vakbeurs Groot-
GroenPlus is gratis te downloaden voor iOS 
en Android. De web-app is voor iedereen 
met internet vrij toegankelijk. De beurs-
app dient als digitale beursgids en bevat 
nu al onder meer de lijst met exposanten 
van de editie van 6 t/m 8 oktober 2021. 

Ook kan via de app gemakkelijk de sociale 
media van GGP gevolgd worden en 
rechtstreeks contact met de deelnemers 
gelegd worden. �

6/10-8/10/2021

Schoffel
Gereedschap om onkruid een klein stukje onder de grond af te steken. Het snijblad 
van de schoffel staat naar voren gericht. �

#kwekersjargon
Waar gaat dat over? Verspreid in deze KwekersBode ook de vaktaal duidelijk uitgelegd.

Exclusieve collecties  |  Solitairen  |  Reguliere maten  |  Volle grond

Rhodoskwekerij.be  |  Lage kaart 335  |  B-2930 Brasschaat
+32 (0)3 303 71 41  |  sales@rhodoskwekerij.be

www.rhodoskwekerij.be

Bekijk ook ons assortiment in ARC potten

Kleinekorrelgroteimpact.nl 

Meld u aan en wees de eerste die 
op de hoogte is van deze innovatie 
uit het Osmocote Green Lab.

Hier worden de nieuwste 
innovaties voor sterkere en weerbaardere 

planten ontwikkeld

Welkom bij het Osmocote Green Lab, de plek waar onze 
toonaangevende meststoffen worden gecreëerd. Hier onder-
zoeken en ontwikkelen onze wetenschappers de nieuwste 
innovaties. De laatste uitvinding? Een kleine korrel die een 
grote impact zal hebben in de sierteeltsector... Osmocote 5.

Osmocote 5 wordt uitgerust met een revolutionaire nieuwe 
technologie om nog sterkere, weerbaardere en groenere 
planten te kweken.
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Vervolg pagina 7 : De geschiedenis van de 
boomkwekerij in Zundert

Kwekerijpercelen en diverse soorten teelt rondom de Rustenburgstraat. Foto: Freson

Aankondiging: de voorzitter van vakbeurs GrootGroenPlus en tevens 
Treeportmanager David Bömer gaf met ondersteuning van standhouder 
Arjan Bakx (exposities op vakbeurs GrootGroenPlus) nog niet zo lang geleden een 
presentatie over de boomteelt in de regio. David heeft kenbaar gemaakt dat de 
presentatie binnenkort opnieuw en voor een groter publiek zal worden gehouden. 
Houd de sociale media in de gaten! 

Collectieve deelname Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o. op GGP 2019.

De expansie van de handel en kweek 
leidde ertoe dat vanaf ongeveer 1970 
steeds meer kwekers de sprong naar 
zelfstandig ondernemerschap maakten. 
Steeds meer reclameborden met nieuwe 
namen verschenen aan de percelen 
en de concurrentie stuwde elkaar naar 
steeds hoger niveau in aangekweekte 
planten en vermarkting. 

Vakbeurs GrootGroenPlus
Het simpelweg rondsturen van de 
getypte voorraadlijst bleek steeds 
minder voldoende voor bedrijven om 
zich te profileren. Vanuit de vraag 
naar nieuwe afzetkanalen ontstond 
de eerste BoomteeltExpo in 1986. Op 
het middenterrein van de in 1988 
aangelegde Assortimentstuin werd 
in 1991 de eerste editie van Vakbeurs 
GrootGroen gehouden. Het houden van 
deze vakbeurs en onderhoud van de 
Assortimentstuin bleek een minder goede 
combinatie. De tuin werd afgestoten en 
de beurs werd in de afgelopen 15 jaar 
steeds verder geprofessionaliseerd en 
geïnternationaliseerd. 
Vandaag de dag is Vakbeurs 
GrootGroenPlus het internationale 
startsein van het nieuwe handelsseizoen. 
De deelnemende bedrijven uit de 
regio Zundert beslaan circa 25% van 
de beursvloer en hebben allen grote 
stappen gemaakt in hun professionele 
presentatie. In een paar decennia is ook 
deze branche via telefoon, telex, telefax 
naar e-mail en website met online voor-
raadsystemen en eventueel bijbehorende 
webshop gegaan. Uiteraard zit vandaag 
de dag het gros van de kwekerijen op de 
sociale media. 

Hart van Europa
De boomteeltregio staat met het hele 

wortelgestel verankerd in een gezonde 
bodem en is klaar voor de toekomst. 
De boomteeltsector in Noord-Brabant 
en de Belgische Noorderkempen kent 
een rijke geschiedenis en is inmiddels 
cruciaal voor de werkgelegenheid en 
economische ontwikkeling in de regio. 
Door de jaren heen is de regio dan ook 
uitgegroeid tot een modern en innovatief 
boomteeltgebied en is het hard op weg 
om het agrologistieke hart van Europa te 
gaan vormen. 
Deze korte beschrijving van Zundert’s 
boomkwekerijgeschiedenis kan 
misschien nog wel het beste worden 
samengevat met een mooie quote van 
Alfred Delahaye: “Door dit succes en 
wellicht ook een beetje uit een onbewuste 
wegdrukking van het schamele begin 
werd vlug vergeten dat de teelt feitelijk 
uit pure en bittere armoede geboren 

was. Een gegeven dat eerder tot trots 
dan schaamte mag leiden, want per 
slot van rekening werken wij allemaal 

voor ons broodje, of wij nu hersenchirurg, 
potloodslijper, beton-timmerman, 
boomkweker of straaljagerpiloot zijn.” 

Boomkwekerij
Jochems-Peeters en Zn.

Heischoorstraat 11
4882 JA  Klein-Zundert

06 - 22 79 09 12
06 - 39 14 96 54 
06 - 51 15 09 05

contact@zetstam.nl
www.zetstam.nl
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BOOMKWEKERIJ INNOVEERT
met diverse technieken
Diverse bedrijven die meedoen aan GrootGroenPlus, zijn bezig met technische innovaties voor de boomkwekerij. Zoals 
een plantmachine die op gps rijdt en precies in verstek kan planten, een elektrische trekker die tussen bomen schoffelt,  
een robot die dat helemaal zelf doet. Plus een combinatie van intelligente techniek om grondwater vast te houden.

Machine zet planten
 met gps in de grond
Basrijs heeft in het najaar de eerste 
schijvenplanter voor boomkwekerijen die 
op gps werkt, in praktijk gebracht. “We 
zijn er een paar jaar mee aan het stoeien 
geweest”, vertelt Corné Bastiaansen van 
het mechanisatiebedrijf uit Rijsbergen, 
die van meerdere kwekers de vraag had 
gekregen naar zo’n plantmachine met 
hightech-aansturing.

Boomkwekerij Christianen uit eveneens 
Rijsbergen heeft de primeur. “Ik wilde wel 
proefkonijn zijn”, zegt Peter Christianen 
lachend. “Je kunt iets nieuws wel op tien 
kwekerijen proberen, maar het is wel 
handig als je om de hoek zit en eventuele 
kinderziekten uit zo’n machine moet 
halen.” Christianen had al ervaring met 
schijvenplanters van Basrijs. “Ik wilde nu 
met planten de stap zetten richting 
precisielandbouw. Ik wilde geen gaten 
boren, maar wel alles in verstek planten.”

Het principe van de nieuwe plantmachine 
is onveranderd gebleven: je zit achterop 
en je plaatst het plantgoed in een 
grote schijf die ronddraait, in een sleuf 
terechtkomt waarna de grond weer 
wordt dichtgemaakt. De aansturing was 
voorheen hydraulisch. “Nu worden de 
schijven elektrisch aangestuurd”, legt 
Bastiaansen uit. “Dat werkt beter voor gps.”

De markeringen op de schijven, die 
aangeven waar je een plant erin moet 
plaatsen, zijn nu vervangen door 

ledstrips. “Een ledlichtje loopt dus mee 
met een schijf”, legt de bouwer uit, “en het 
systeem neemt elektronisch de snelheid 
op.” Gps zal het systeem corrigeren, maar 
in hoeverre dat nodig zal zijn, hangt van 
diverse factoren af. “Zoals de grootte van 
de plant, wat is het hart van de plant?”, 
aldus Bastiaansen. “En een correctie 
heeft ook te maken met het personeel 
dat de plant in de schijf legt.”

Zo nauwkeurig mogelijk planten, met 
rtk-gps tot op 2 cm precies? “Je blijft 
altijd wel met afwijkingen zitten”, 
relativeert Christianen, mede omdat het 
plaatsen van het plantgoed in de schijf 
handwerk is. Voor zijn bedrijf vindt hij 
het belangrijk om in verstek te kunnen 
planten. “Op gelijke afstand van elkaar, 
dat alle planten evenveel licht, lucht en 
water ter beschikking hebben.”
De kweker zet zijn plantgoed - van 

bijvoorbeeld beuk, Prunus, Taxus en 
andere coniferen - op 75 bij 75 cm. De 
plantafstand is met de nieuwe Basrijs 
makkelijk te wijzigen, aldus Christianen. 
“Als je aan een knop draait, plant-ie 
bijvoorbeeld op 60 cm. De machine is 
gewoon gebruiksvriendelijk.” Als hij op 
75 cm in verstek plant, kan hij dan ook 
diagonaal met gps gaan schoffelen? 
“Dat is een utopie”, meent de kweker, 
wederom wijzend naar mogelijke 
afwijkingen met gps, hoe nauwkeurig 
het systeem ook theoretisch werkt. “Ik wil 
naar een zo uniform mogelijk gewas toe, 
dit kan daaraan bijdragen.” 

Plantmachine gps Basrijs. Foto: Boomkwekerij Christianen

Tekst: Vakbeurs GrootGroenPlus

VASTE PLANTENKWEKERIJ

A.M. MARIJNISSEN

Eldertstraat 8 - 4882 JH Zundert
Tel. 076 - 5973026
info@marijnissenvasteplanten.nl

Boomkwekerij Software TreeMate (www.treemate.nl)

* Voorraadbeheer / facturatie (zowel inkoop als verkoop)
* Overzichten per klanten / planten per boekjaar
* Automatisch inlezen afroeporders en koppeling met boekhoudpakket mogelijk
* Digitaal versturen van rapporten, afdrukken op meerdere (label)printers mogelijk
* Conform plantenpaspoort

Voorbedrukte sleufetiketten te koop voor nieuw plantenpaspoort
(optie: met speciale software en labelprinter, vraag naar mogelijkheden)

Verkoop PC hardware, camerasystemen en onderhoud.
Hard- en software ontwikkeling (embedded systemen, beregeningsautomaten)

UniPro Technology   Oekelsebaan 8   4881NG Zundert
Tel: 076 5990410    Email: info@unipro-tech.com
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Zoveel mogelijk grondwater vasthouden 
op een boomkwekerijperceel, zodat 
water effectief gebruikt kan worden 
voor een teelt: dat is de bedoeling van 
nieuw praktijkonderzoek dat in 2021 
van start gaat in de regio Zundert, om 
precies te zijn op een perceel van Lodders 
Boomkwekerijen in Wernhout waar 
beuken worden geteeld.
Water vasthouden in plaats van afvoeren 
is nu het credo, ingegeven door de 
laatste drie jaren met te weinig neerslag 
in de lente en in de zomer. Een aantal 
kwekers in regio Zundert is daarom al 
aan de slag gegaan met druppelirrigatie 
en peilgestuurde drainage. Dat zijn twee 
technieken om water zuinig te gebruiken, 
in vergelijking met haspels en sproeiers 
die tot nu toe standaard boven over 
gewassen draaien.
Het nieuwe praktijkonderzoek bij Lodders 
vindt plaats met een combinatie 
van druppelirrigatie, peilgestuurde 
drainage en digitale, intelligente meet- 
en regeltechniek. Teeltman Edwin 
Raats heeft het idee voor de praktijk 
uitgedokterd met civiel ingenieur 
Tijmen Dekkers, van Deltae Innovation 
Solutions in Zundert. “We willen in de 
toekomst naar een zelfvoorzienend 
watermanagementsysteem toe”, vertelt 
Raats. “Theoretisch kun je het al wel op 
orde hebben, maar het moet wel in de 
praktijk functioneren.”
Lodders, Raats en Dekkers staan er 
niet alleen voor. Verschillende andere 
partners zijn betrokken bij het onderzoek: 
waterschap Brabantse Delta, vereniging 
Treeport Zundert, teeltadvies- en 

onderzoeksbureau GroeiBalans, 
installatiebedrijf GoTech, gemeente 
Zundert, ontwikkelingsmaatschappij 
Rewin en Landbouw Innovatie 
Noord-Brabant. “Heel tof dat ook 
het waterschap, de gemeente en de 
provincie meedoen”, vindt Dekkers. 
“Zodra we resultaten uit het onderzoek 
hebben, en zodra we weten hoe het 
systeem in de praktijk functioneert, 
kunnen we het systeem snel naar andere 
kwekerijen kopiëren.”
Het onderzoek start in de lente, binnen 
de Pilot Vitaal Buitengebied in het 
stroomgebied van de Aa of Weerijs. Het 
betreffende perceel wordt daarvoor 
nog voorbereid. Het beschikt al over 
peilgestuurde drainage, waardoor de 
drainslangen in de grond niet standaard 
water afvoeren, maar ook kunnen 
vasthouden als dat nodig is. Lodders gaat 
nog machinaal druppelslangen door de 
grond trekken, langs de rijen met beuken. 

Lees verder op pagina 13

praktijkonderzoek bij Boomkwekerij Lodders met in beeld Marc Lodders, Tijmen Dekkers en Edwin Raats. Foto: Freson

Dendrologie
De studie van bomen, heesters en in het algemeen houtachtige planten. �
Dendrologie

#kwekersjargon
Waar gaat dat over? Verspreid in deze KwekersBode ook de vaktaal duidelijk uitgelegd.

“We gaan onze machine deze winter nog 
verbeteren”, aldus Raats, “zodat ze veel 
minder grond omwoelt dan eerst: met 
kokers van 8 cm doorsnede, terwijl je 
slangen van maar 2 cm dikte legt.”

Voor het onderzoek zullen allerlei 
metingen worden verricht aan de grond 
en het water. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
met een regenmeter op zonne-energie, 
met tensiometers die de capillaire werking 
van de bodem registreren. Er komen 
vochtsensoren op plekken waar de grond 
wat zwaarder of juist lichter is. Dat is al 
in kaart gebracht met een bodemscan; 
geavanceerde apparatuur die verschillen 

in de bodem in beeld kan brengen.
“Hoe we dingen meten, is belangrijk”, 
stelt Dekkers, “en we moeten er ook voor 
zorgen dat alle meetinstrumenten juist 
met elkaar communiceren. Daar maken 
we nu een technisch ontwerp van.” 
Het onderzoeksplan is de laatste tijd 
ook nog op enkele punten aangepast. 
“GroeiBalans zal nu bijvoorbeeld de 
relatie tussen bodemvitaliteit en het 
huishoudingsgedrag van het grondwater 
gaan onderzoeken. Stel dat de bodem 
teveel van één mineraal heeft, dan 
kunnen we het effect op andere 
mineralen meten.” �

Grondwater 
met intelligente 
techniek 
vasthouden

Tekst: Vakbeurs GrootGroenPlus

Uw specialist in coniferen en Taxus baccata
tegen scherpe prijzen! 

 
Bestellen in grote aantallen is bij ons mogelijk. 

 
Voor ons assortiment kunt u terecht

op onze website of neemt u contact met ons op. 
 

Half Mijl 3, 5507 RB Veldhoven, Tel: 06-23421026 
E-mail: info@boomkwekerijvannunen.nl 

Website: www.boomkwekerijvannunen.nl

BOOMKWEKERIJ
ARNO VAN NUNENB.V. 

WWW.LOONBEDRIJFKUSTERMANS.NL | T. 076-5976755
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SPECIAL
Varb, dé digitale partner 
van GrootGroenPlus
Handelsplatform Varb (www.varb.nl) geeft deelnemers aan vakbeurs Groot-
GroenPlus jaarlijks de mogelijkheid hun producten digitaal te presenteren op 
de website en in de app. Bezoekers kunnen nu ook tijdens de GrootGroenPlus 
promotieweek van 19 tot en met 26 januari 2021 zien welke producten er door de 
beursdeelnemers worden aangeboden. 

“Varb is een zeer gebruiksvriendelijk 
platform dat goed bijdraagt aan 
de digitalisering van onze sector.” 

Alec Hermans- Herplant BV

Digitaal aanbod
Het aanbod van de groene deelnemers 
is te vinden via het winkelwagentje op 
www.grootgroenplus.nl en in de gratis 
beurs-app. Zoeken in het aanbod kan 
eenvoudig op zowel deelnemer als op 
(een deel van) de plantnaam. De buiten-
groenproducten zijn te vinden op de 
botanische naam. Beschikbare aantallen 
worden getoond.

De presentatie van de producten is in 
zowel een lijstweergave als in een meer 
visuele presentatie met een foto te 
bekijken. Met deze laatste optie is in één 
oogopslag zichtbaar hoe het product 
eruit ziet. Via de contactgegevens kunnen 
de deelnemers die hun producten 
aanbieden worden benaderd. �

“Het partnerschap loopt alweer voor 
het vierde jaar. We merken dat we met 

elkaar de verbinding leggen tussen 
partijen. We faciliteren het netwerk 

waarmee bedrijven zaken kunnen doen. 
Dat is ontzettend belangrijk, vooral in 
deze tijd waarin fysiek contact tot een 

minimum is beperkt”

Linda Hoogendoorn-Veelenturf, 
directeur Varb

6/10-8/10/2021

Tel. +31 (0)172 23 54 44
www.groenvision.com

Powered by

Voor de boomkweker 
en handelskwekerij.

Complete bedrijfssoftware die eenvoudig 
meer grip geeft op uw bedrijfsvoering.

Groei met
Groenvision

U I T N O D I G I N G

GROOT
GROEN
PROMOTIEWEEK

1 9 - 2 6  J A N U A R I  A . S .

Adres Kwekerij / Postadres:
Oude Stationsweg 8 
7451 ME  Holten
Nederland

T +31 548 363 679  
M +31 630 858 199
E info@dutchgreenroof.nl
I www.dutchgreenroof.nl

6/10-8/10/2021

www.elco-machinebouw.nl
'Robuust, Efficiënt, Betrouwbaar'

Elco-machinebouw B.V.
Kraaiheuvelstraat 1d

4885 KZ Achtmaal (NL)

Tel. +31 (0)76-5985713
info@elco machinebouw nl

Elco-machinebouw B.V.
Kraaiheuvelstraat 1d

4885 KZ Achtmaal (NL)
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Grond sparen met lichte 
machines op accu
Op boomkwekerijen zullen steeds meer lichte machines te zien zijn om te schof-
felen, mestkorrels te doseren of met lage volumes te spuiten. Machines die op 
accu’s werken, de grond sparen en bodemverdichting voorkomen. En zelfs geen 
chauffeur behoeven omdat ze autonoom kunnen werken: een robot.

Boomkwekerij De Minoor gebruikt als eerste 
in de regio Zundert een schoffelrobot 
genaamd Oz. Mogelijk verschijnen er in de 
regio meer van zulke robots gebouwd door 
Naïo in Frankrijk. “We zijn met verschillende 
offertes bezig”, meldt Thijs van de Ven 
van importeur Abemec. “Met name in de 
spillenteelt. De Oz loopt hartstikke mooi 
tussen die jonge bomen. We hopen nu 
ook richting andere gewassen te gaan.”
Naïo bouwt ook een robot voor teelten op 
bedden, zoals bos- en haagplantsoen, 
maar Van de Ven meent dat deze Dino 
te laag is om over bijvoorbeeld beuken 
heen te kunnen rijden. “We hebben al wel 
een Dino verkocht, voor de uienteelt.” In 
2021 start Naïo de serieproductie van een 
derde robot op, genaamd Ted, die wel 
over hogere planten kan rijden. Dat is een 
soort portaaltrekker.

Boomkweker Chris Uijtdewilligen uit 
Wernhout denkt nog na over een por-
taal-trekker, om daarmee de wortels van 

zijn sierheesters op stam te ondersnijden. 
Die boompjes staan vast aan draad en, 
elke 10 m in de rij, een paal. “Als ik dan 
de hele rij kan ondersnijden, zodat de 
palen blijven staan, kan ik heel veel uren 
besparen”, motiveert Uijtdewilligen.
De kweker heeft al wel een andere 
portaaltrekker aangeschaft, voor lichte 
gewasverzorging zoals schoffelen. Het is 
de eerste E-Trike voor de regio Zundert, 
een elektrische, driewielige machine 
gebouwd door Gebr. Ezendam. Een 
lichtgewicht, aldus Hens Hinloopen die 
het machineconcept mee heeft bedacht. 
“De machine weegt maar 80 kg. Met 
schoffels eraan komt er 20 kg bij, met een 
meststoffendoseerder komt er 15 kg bij.”

Uijtdewilligen had al een andere machine 
van het concept. “Een kruiwagen, die is 
goed voor de conditie, want in de kwekerij 
loop je er al gauw veel kilometers mee”, 
vertelt de kweker lachend, vandaar dat 
hij straks gaat zitten op de E-Trike. Hij had 

E-trike boomkwekerij. Foto: Hens Hinloopen

de driewieler nog vergeleken met de 
robot Oz, maar verkoos toch de eerste. 
“Je kunt wel een robot laten schoffelen, 
maar ik zit toch nog het liefst zelf op een 
machine. Dan zie ik de bomen onder het 
werk ook nog eens.”
De E-Trike voor Uijtdewilligen moet nog 
gebouwd worden. Hij twijfelt nog om zijn 
bomen op 80 cm of 85 cm rijafstand te 
planten, want nu is die afstand 75 cm 

terwijl de machine er iets te breed voor 
is: 76 cm. “De E-Trike zal sowieso een 
enorme aanwinst voor ons zijn.”
Het machineconcept is modulair op te 
bouwen. “De hoogte en de breedte is 
te variëren”, zegt Hinloopen, “want de 
aandrijftechniek zit in het midden. Dan 
is er ook een machine voor beddenteelt 
mogelijk, voor planten tot 60 cm hoog. 
Niets is standaard in de boomkwekerij.” �

Tekst: Vakbeurs GrootGroenPlus

Habitus
De natuurlijke groeiwijze oftewel de uiterlijke verschijningsvorm. Bijvoorbeeld struik, 
treurvorm, zuilvorm.

Boomspiegel
Ruimte rondom de voet van de boomstam. Hoe groter de boom, hoe groter de boom-
spiegel. Soms is het zinvol deze te beplanten maar in andere gevallen juist niet.

Vaste plant
Overblijvend kruid is een kruidachtige, overblijvende zaadplant, die meer dan eenmaal 
tijdens zijn levensduur kan bloeien én langer dan twee jaar leeft.

#kwekersjargon
Waar gaat dat over? Verspreid in deze KwekersBode ook de vaktaal duidelijk uitgelegd.

w w w . v r a a g h e t g e w o o n . n l

Boomkwekerij
Verpaalen-Herijgers

Vacature
Medewerk(st)er kwekerij

We zoeken een collega om ons gezellige
en toegewijde team te versterken.

o.a. voor:
Het stekken, sorteren en onderhouden

van planten.

Beheersing van de Nederlandse taal
en bezit van rijbewijs B zijn een pré.

Mail naar: info@boomkwekerij-verpaalen.nl
Of bel: 076 - 597 28 49

Adres: Rustenburgstraat 1a
4881 DN Zundert

Heesters volle grond / Shrubs bare root
Gewortelde stek / Rooted cuttings

Haagplanten / Hedging plants

www.boomkwekerij-verpaalen.nl

Nieuw in 2021
Cornus alba ‘Miracle’



SPECIAL
14

WE MOETEN ZUINIG ZIJN 
op onze natuurlijke hulpbronnen
Het oppervlak bebouwd gebied neemt in Nederland nog steeds toe, waardoor 
de druk op ecosystemen en biodiversiteit is verhoogd. Hoe gaan we om met 
onze natuurlijke bronnen zoals water, grond en bodem, biodiversiteit en niet te 
vergeten, onze medewerkers. 

Water is onmisbaar op het land- en 
tuinbouwbedrijf. Het is een hulpbron en 
een noodzakelijk productiemiddel. Land- 
en tuinbouw is, als grootste ruimtege-
bruiker, ook mede verantwoordelijk voor 
een goede waterhuishouding van de 
omgeving. En dat is weer van belang om 
de natuurlijke ecosystemen en biotopen 
in stand te houden en de biodiversiteit op 
peil te houden. Voor de waterhuishouding 
in de regio is het waterschap Brabantse 
Delta verantwoordelijk. “In de boomkwe-
kerijsector is goed watermanagement 
van groot belang en dat geldt ook voor 
de bekende aardbeienteelt in onze regio”, 
zegt René Rijken, gebiedsadviseur bij het 
Waterschap. “Mede door de verdroging 
is het watergebruik toegenomen. Als 
het hemelwater niet meer volstaat 
wordt het grondwater gebruikt. Om te 

voorkomen dat onze levensader Water 
niet meer toereikend is zullen we moeten 
minimaliseren. Een onttrekkingsverbod 
proberen we als Waterschap zo lang 
mogelijk uit te stellen. We moeten toe 
naar een efficiënter gebruik en dus naar 
slimmere beregeningssystemen”. 

Het waterschap Brabantse Delta 
stimuleert dit momenteel door een subsi-
dieregeling voor de toepassing van drup-
pelbevloeiing bij de wortel. “Een aantal 
kwekers is al bezig met de toepassing 
daarvan. Het is belangrijk dat we met 
z’n allen beseffen dat een ondernemer 
is gebaat bij een goed watergebruik 
op lange termijn. Het klimaat verandert 
en er is sprake van een veel intensiever 
gebruik van water over de hele lijn, ook 
drinkwater. Het moet echt anders ”. 

Goed bodembeheer is 
belangrijk
Evenals goed waterbeheer is ook een 
goed beheer van de bodem essentieel. 
Biodiversiteit in de bodem is van groot 
belang om circulair leven mogelijk te 
maken. De stichting VICOE uit Zundert 
zet zich in voor een vitale bodem 
die rijk is aan voedingsstoffen, zodat 
groei gestimuleerd wordt. Hiermee 
helpen zij boeren, kwekers en tuinders 
om duurzaam te telen, kweken en te 
verbouwen. VICOE (Vitale Circulaire 
Organische Economie) wil een gesloten 
circulair systeem realiseren in de 
gemeente. Om een gesloten systeem 
te realiseren moet iedereen meedoen: 
boeren, inwoners, tuinders, kwekers, 
bedrijven en overheden. “Ze moeten 
allemaal de waarde van het organische 
restmateriaal gaan inzien voor de lokale 
gemeenschap, zegt Hans Hofland, 
mede initiatiefnemer van VICOE en als 
bagage meer dan 30 jaar werkervaring 
in terreinbeheer en projecten en 
heeft een bredere kijk op een gerichte 
aanpak met circulair werken als een 

toekomst gerichte ambitie. Iedereen, 
bedrijf of particulier heeft te maken met 
organische reststromen. Het moet op de 
een of andere manier worden afgevoerd. 
Het hoe dichter je dat bij de bron 
verzamelt, des te beter. Dat voorkomt al 
onnodige vervoersbewegingen. Hofland: 
“in Amsterdam zijn ze begonnen met 
‘wormenhotels’.
De deelnemers daaraan krijgen een pasje 
en storten daar in die ondergrondse 
bakken (het Diftar systeem) hun afval dat 
door de wormen wordt gecomposteerd. 
Een proef met 100 deelnemers leverde 
5000 kg ‘afval’ op, dat uiteindelijk 800 
kg waardevolle compost opleverde’. 
VICOE is nu bezig met het overtuigen 
van de gemeente Zundert om ook voor 
dit wormenhotel het Diftar systeem te 
kiezen en bovendien wormenhotels 
neer te zetten bij scholen. Op die manier 
wordt kinderen op een interessante 
manier kennis bijgebracht en wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst”. Het goed 
benutten van de organische reststromen 
en dat liefst dichtbij huis, heeft veel 
voordelen. Door de uit de verwerking van Uitrijden bokashi. Foto: Hans Hofland

IBN Leerlijn Kwekerij.

Tekst: Vakbeurs GrootGroenPlus

Baarleseweg 16  •  5113 TA UlicotenBaarleseweg 16  •  5113 TA Ulicoten

COMPLEET VERHUURPROGRAMMA
VERKOOP NIEUW & GEBRUIKT

Baarleseweg 16  •  5113 TA Ulicoten

COMPLEET VERHUURPROGRAMMA
VERKOOP NIEUW & NIEUW & NIEUW GEBRUIKT

Zesde Tochtweg 1k
2742 KR Waddinxveen
tel: +31 (0)79 - 5935010
email: SALES@DOOLCULTURES.NL
WWW.DOOLCULTURES.NL

Voor een breed, gevarieerd sortiment, 
moet U echt onze lijst aanvragen. 

Al meer dan 50 jaar een betrouwbaar adres voor 
Heesters en Coniferen en plantgoed in pot, 
door diverse snoeibeurten kort vertakt en uniform.

MPS GAP gecertifi ceerd
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de reststromen ontstane organische 
stof (compost) op te brengen of te 
mulchen ontstaat niet alleen een goede 
voedingsbodem, maar de laag fungeert 
ook als spons dus als waterbuffer. Dat 
geldt niet alleen voor de kwekerij maar 
net zo goed voor de particuliere tuin. De 
verdroging en te grote hoeveelheden 
regen ineens, waar we tegenwoordig 
mee te maken hebben vormt zowel voor 
iedereen een groot probleem. 
“De vraag naar organische stof is 
ontzettend groot”, zegt Hans Hofland. 
“Het zou mooi zijn als je in de regio van 
Zundert combinaties kunt maken voor het 
realiseren van organisch restmateriaal. 
Dat voorkomt onnodig transport en 
dus CO2 uitstoot en draagt bij tot een 
gezonde bodemstructuur en een grotere 
biodiversiteit”.

Verantwoording nemen
Jolanda Van Hasselt is kweker en 
daarnaast lid van de ledenraad van 
Treeport. Het zorgvuldig omgaan met 
onze natuurlijke hulpbronnen ligt haar 
na aan het hart. Van Hasselt: “Ik wil onze 
collega’s in de breedste zin van het 
woord, dus niet alleen de leden-kwekers, 
oproepen om verantwoording te nemen 
voor hetgeen waarmee je bezig bent. 
Individueel en samen nadenken over: 
wat doe je en wat zijn daar de gevolgen 
van en zou het ook anders kunnen”. Van 
Hasselt vindt dat je ook breder moet 
kijken dan alleen de teelt. “Ook de mens, 
onze medewerkers en collega’s maken 
deel uit van onze bronnen”. Ze vindt dat 
het niet opgelegd moet worden, maar 
dat het goede voorbeeld ook anderen zal 
stimuleren om dezelfde weg te kiezen. 

Sociaal
Frank van den Bergh, directeur van de 
kwekerij van IBN leidt een stekbedrijf, 
dat het zorgvuldig omgaan met de 
bronnen, zowel in de teelt alsook op 
het gebied van medewerkers hoog in 

het vaandel heeft. Van den Bergh: “We 
zijn een ‘sociale onderneming’, die in 
dat kader werk biedt aan mensen die 
extra ondersteuning naar werk nodig 
hebben. IBN is ooit gestart als een sociale 
werkplaats waar mensen met een 
geestelijk en/of lichamelijk beperking aan 
het werk konden. Met de invoering van 
de Participatiewet is onze doelstelling 
aanzienlijk breder geworden en bieden 
we ook werk aan mensen die al langere 
tijd niet aan de slag kunnen op de 
arbeidsmarkt, maar ook statushouders 
en jongeren vanuit speciaal onderwijs. 
Eigenlijk iedereen die extra ondersteuning 
naar werk nodig heeft. We ontwikkelen 
mensen naar werk en dat betekent 
ook dat er sprake is van uitstroom van 
medewerkers die andere bedrijven graag 
willen hebben”. Dat zorgvuldig om willen 
gaan met mensen, geldt ook voor de 
bedrijfsvoering waar duurzaamheid het 
steekwoord is. “We zijn al jaren zowel 
ISO als MPS gecertificeerd. We werken 
strikt volgens deze richtlijnen. We zijn 
dan ook kritisch op de zorgvuldigheid 
bij alle bronnen. We telen zoveel 
mogelijk biologisch en dat komt ook de 
ontwikkeling van het groeiproces van het 
stekmateriaal ten goede. En de eisen die 
we aan ons zelf stellen, stellen we ook 
weer aan onze leveranciers. Een speciaal 

Beeklandschap te Zundert. Foto: Freson

punt van aandacht is onkruidvrij telen. 
Door wekelijks te wieden met onze eigen 
ontwikkelde wiedwagens pakken we 
letterlijk onkruid bij de kiem aan. Op die 
manier kunnen we garantie geven op een 
bijna onkruidvrij product”

Tijdig schakelen
De complexheid van bedrijven 
wordt steeds groter, niet alleen 
binnen het bedrijf maar ook binnen 
de maatschappij, denk hierbij aan 
regelgeving e.d. Door deze complexheid 
is het steeds belangrijker om als 
ondernemer de juiste beslissingen te 
maken. Dikwijls schuift men problemen 
naar voren toe, wat de problematiek 
alleen maar groter maakt. Tijdig 
schakelen met specialisten is steeds 
belangrijker geworden volgens senior 
bedrijfsadviseur Frans van Wanrooij van 
ABAB accountants en adviseurs. Dit kan 
zijn op juridische vlak met betrekking tot 

arbeidsrecht, bestemmingsplannen of 
regelgeving. Maar ook op bedrijfseco-
nomisch vlak op basis van financiering, 
kostprijsberekening of begrotingen of 
gesprekken met banken. En ook op het 
vlak van sociale vraagstukken. Er komt 
meer op ondernemers af waardoor ook 
de geestelijke druk hoog kan komen 
te liggen, ook dan is het belangrijk om 
tijdig te schakelen met specialisten 
zoals een huisarts. De tijd dat je het als 
ondernemer zelf kon oplossen is voorbij, 
je zult een goed team van adviseurs 
rond je hebben moeten staan, waarbij 
een kritische houding van hen gewenst 
is. In economische betere tijden als deze, 
zijn kosten voor een adviseur niet het 
grootste obstakel. In mindere tijden is 
dat dikwijls wel het geval. Met name in 
mindere tijden is het nog belangrijker 
om tijdig te schakelen. Laat dan het 
kostenaspect of het schaamte-effect niet 
de belemmerende factor zijn. �

Taxonomie 
De systematische indeling in groepen in het planten- en dierenrijk. Deze indeling 
zorgt voor overzicht en vormt de basis voor de (wetenschappelijke) benaming ervan.

#kwekersjargon
Waar gaat dat over? Verspreid in deze KwekersBode ook de vaktaal duidelijk uitgelegd.

Gespecialiseerd in spillen en lichte laanbomen 
Pandgat 12 - Oirschot / Tel. +31 615 654 676 / www.vlemminxbomen.nlwww.hooghoutplant.nl
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FOCUS OP ‘HET VERGETEN TUINSEIZOEN’
Goed nieuws! Groen zit in de lift! En dat heeft alles te maken met de grote uitda-
gingen van deze tijd, klimaatverandering en de pandemie. Toen half maart 2020 
iedereen aan huis gebonden was, speelde het leven zich noodgedwongen af bin-
nen vier muren. Met een tuin of balkon ben je dan een geluksvogel en dat gevoel 
had een heuse run op buitenplanten tot gevolg. Beter kan de boom- en sierteelt 
het zich niet wensen. Gerichte promotie helpt de interesse verder te versterken.

Praktische toepassingen 
werken inspirerend
Burgers zijn een belangrijke doelgroep bij 
vergroening en eenvoudige, praktische 
toepassingen werken inspirerend. Zo is in 
Gouda bijvoorbeeld sinds 2019 een 12-tal 
vrijwilligers actief als Tuinambassadeur. 
Betegelde tuinen zijn hen een doorn in het 
oog en een enkele enthousiaste bewoner 
kan al aanstekelijk werken om anderen 
over te halen om aan de slag te gaan 
met planten in hun (voor)tuin of tegen de 
gevel. De coronamaatregelen bezorgden 
tuinen en balkons een opwaardering, 
die zich vertaalde in een run op planten. 
Tuinbranche Nederland noteerde voor 
vrijwel geheel 2020 forse plussen in de 
verkoop van ‘levend groen’. In week 
41 was sprake van +31,5%, een forse 
stijging ten opzichte 2019. Opvallend 
daarbij was de keuze vooral meerjarige 
soorten zoals het seizoensprodukt 
Skimmia. Al met al een opsteker om 
vast te houden en uit te bouwen. Daarbij 
helpen gerichte acties zoals de in oktober 
2020 gelanceerde campagne: ‘Het 
vergeten tuinseizoen’. Iedereen werd 
aangemoedigd om aan de slag te gaan 
met ‘groen’ op een moment dat minder 
voor de hand ligt, vanaf oktober tot ver 
daarna. Met de zachte en natte winters 
van tegenwoordig ligt aanpassing voor 
de hand. Groen is koploper, een blijvende 
trend naast duurzaam en lokaal.

Het beste plantseizoen 
Het beste plantseizoen voor houtige 

gewassen is van oudsher de herfst- en 
winterperiode. Heesters, bomen, coniferen 
en vaste planten zijn dan in rust en 
reageren het beste op (ver)planten. Was 
vroeger dus de herfst het plantseizoen 
bij uitstek, de laatste decennia is daar 
behoorlijk de klad in gekomen. Meer 
dan jammer want zeker de herfst biedt 
een prachtig en veelzijdig sortiment 
aan planten. Containerteelt zorgde 
voor een omslag naar jaarrond afzet en 
aanleg. Kwekers, (groot)gebruikers en 
uitvoering richtten daar meer en meer 
hun planning op in. De consument werd 
al begin oktober tot kerstinkopen verleid 
en ging op zijn vroegst weer in maart 
met de tuin in de weer! Mede gezien de 
klimatologische ontwikkeling is het tijd 
voor een omslag! Het najaar is het beste 
plantmoment, want dan is de grond nog 
warm en maken planten snel nieuwe 
wortels. Ook de wintermaanden zijn 
geschikt, tegenwoordig zacht en relatief 
nat. Nieuwe aanplant zal niet uitdrogen, 
ook niet in latere droogteperioden. Als 
planten tijdig een goed wortelstel kunnen 
ontwikkelen, kan sproeien in latere droog-
teperioden achterwege blijven of beperkt 
blijven. Waterbesparing is een hot item, 
nu en in de toekomst.

Nieuwigheden
De introductie van nieuwe soorten en 
cultivars is voor de ontwikkeling van 
het assortiment in de boomkwekerij-
sector van groot belang. Vooral van die 
planten die werkelijk een verbetering of 

aanvulling zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
meer resistent tegen ziekten en plagen, 
nieuwe vormen etc. 

Op vakbeurs GrootGroenPlus zijn daar 
in oktober jaarlijks mooie voorbeelden 
van te zien. Een Keuringscommissie van 
de KVBC (Koninklijke Vereniging voor 
Boskoopse Culturen) houdt zich bezig 
met de beoordeling van de ingezonden 
nieuwigheden. Deze keuringen zijn 
weliswaar een momentopname maar 
geven toch een goed beeld van de 

potentiële waarde van nieuwe cultivars. 
De bekroning vindt plaats in de vorm van 
medaillecertificaten: brons, zilver of goud. 
Ook in 2021 worden er uiteraard nieuwe 
introducties op de markt gebracht. Zo 
komt Van Vliet New Plants met Fargesia 
m. ‘Moontears’©. Deze bamboe is perfect 
voor hagen en bolsnoei. Het is een zeer 
gezonde plant die prima gesnoeid kan 
worden. Met de Hebe Medieval®-serie 
wordt een nieuwe serie van 4 soorten met 
bijzondere bladkleuren gepresenteerd. 
Een bolvormende groeiwijze en 
gemakkelijk te kweken. Picea glauca 
‘Golden Peak’ is een Picea glauca 
‘Conica’-type die in de winter volledig 
goudgeel kleurt.

De Franse kweker André Briant Jeunes 
Plants presenteert Rosa ZEPETI® 
‘Meibenbino’. Deze kleine roos bloeit 
constant van mei-juni tot aan de vorst. 
Hij is uitstekend bestand tegen ziekten 
en vorst. Het blad is gezond, heldergroen 
en bij zachte winters bijna wintergroen. 
Geschikt als bodembedekker, border of in 
pot. Zij promoten hun nieuwigheden via 
internet, brochures en via internationale 
vakbeurzen, zoals ook GrootGroenPlus. 

ROSA ZEPETI® ‘Meibenbino’. 
Foto’s: André Briant

Tekst: Vakbeurs GrootGroenPlus

stekcultures

Beekweg 27
7887 TN Erica

Tel. 06 21450704
Fax. 0591 304067

www.weberstekcultures.com

Wij staan klaar 
voor uw 
GROENE

onderneming

Industrieweg 15 | 4881 EW Zundert | T 076 597 41 02 | info@vandeklundertadvies.nl

OOK THUIS IN DE
BOOMKWEKERIJ
Bel ons voor een gratis kennismakingsgesprek.
De koffie staat klaar!

vandeklundertadvies.nl
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Veldkeuring
Aan de reguliere keuringen van de 
nieuwigheden op GrootGroenPlus is door 
de vakbeurs een extra prijs gekoppeld. 
Na de uitreiking van de medailles wordt 
aan een nieuwigheid een veldkeuring 
geschonken. Door het invoegen van deze 
extra prijs wil GrootGroenPlus het belang 
van de veldkeuringen benadrukken. Deze 
keuringen worden eveneens verzorgd 
door de KVBC. Voor 2019 was deze voor de 
Juniperus communis ‘Lemon Carpet’ van 
Schrauwen-Moerings vof uit Sprundel. In 
2020 viel de eer te beurt aan Cryptomeria 
japonica ‘Kyara Gold’ van Sierteeltkwekerij 
Kools uit Deurne. De planten die voor de 
veldkeuring zijn uitgekozen worden op het 
proefveld bij Boomkwekerij Bömer vof te 
Zundert opgeplant. 
In 2020 werden op GrootGroenPlus ook 
traditiegetrouw de KVBC-Awards, de 
prijzen voor de veldkeuringen, weer 
uitgereikt. Drie bronzen, twee zilveren 
en vijf gouden. De uitreikingen zijn terug 
te kijken via het You-Tube kanaal van 
GrootGroenPlus.
“Die veldkeuringen vind ik voor ons als 
kweker en exporteur heel belangrijk, zegt 

Corianne Oudijk, commercieel manager 
bij Boomkwekerij Arend Oudijk en tevens 
bestuurslid bij de vakbeurs. “Die opplant 
op het veld laat zien hoe de plant het in 
de praktijk doet. De reguliere nieuwighe-
denkeuring is een eerste indruk”.

Road Show
Sinds 2017 is er een Road Show aanwezig 
op vakbeurs GrootGroenPlus. De Road 

Show bestaat uit een selectie aan 
nieuwigheden uit de veldkeuringen, 
tentoonstellingskeuringen en sterren-
keuringen die de KVBC in de afgelopen 
jaren heeft uitgevoerd. Via deze Road 
Show wordt aan deze eerder bekroonde 
nieuwigheden nogmaals aandacht 
besteed. Voor de 30e editie werden 30 
planten geselecteerd, voor de 31e editie 
in 2021 zullen dat er 31 worden. Corianne 
Oudijk noemt de Road Show een perfecte 
aansluiting op de Nieuwighedenkeu-
ring en de Veldkeuring. Het maakt de 
cirkel rond. “Voor de vakgenoten maakt 
deze Road Show weer duidelijk welke 
waardevolle planten aan het sortiment 
zijn toegevoegd en ze kunnen daar in 
de informatie naar de afzetkanalen en 
de eindverbruiker hun voordeel mee 

doen”. Meer informatie is te vinden op de 
website en in de gratis beurs-app van 
GrootGroenPlus.

Samenwerking in de hele keten is 
noodzakelijk om nieuwe planten ook 
daadwerkelijk bij de eindverbruiker, de 
consument te krijgen. “Naar mijn mening 
moet er in de hele keten nog veel meer 
worden samengewerkt”, zegt Corianne 
Oudijk. “En dan bedoel ik niet alleen in 
de boomkwekerijsector maar echt in de 
totale keten, zeg maar van opleiding tot 
en met het tuincentrum. Er zijn nog te 
veel eilandjes en dat is zo jammer. Door 
goed en gestructureerd samen te werken 
kunnen we in de hele sector veel meer 
bereiken. Je hebt in wezen allemaal met 
het zelfde soort problemen te maken”. �

Goorbaan in Zundert winter. Foto: Freson

Winterhard
Planten, die zonder speciale bescherming tegen vorst bestand zijn, noemt men 
winterhard. �

Winterhard

#kwekersjargon
Waar gaat dat over? Verspreid in deze KwekersBode ook de vaktaal duidelijk uitgelegd.

Fargesia m. ‘Moontears’©. Foto: Van Vliet New Plants

PLANTEN TELEN ROOIEN FOLIE

Machines voor tuinbouw en boomkwekerij

Watermanseweg 2a | 4891 SZ Rijsbergen | Nederland
T +31 (0)76 596 1220 | E info@basrijs.nl | www.basrijs.nl

PLANTEN TELEN ROOIEN FOLIE

Machines voor tuinbouw en boomkwekerij

Watermanseweg 2a | 4891 SZ Rijsbergen | Nederland
T +31 (0)76 596 1220 | E info@basrijs.nl | www.basrijs.nl

Wij kweken een ruim assortiment half, hoogstam 
en leibomen vollegrond en potcultures.

Waaronder ginkgo, magnolia(30 srt), viburnum Tinus, 
cercis, albizia etc, groenblijvende op stam.

2021 zijn we weer aanwezig 
op groot groen zundert.

Maalbergenstraat 8  |  4884 MT Wernhout  |  06-28810766
www.boomkwekerijchrisuijtdewilligen.nl
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IMAGO BOOMKWEKERIJ
is al goed, maar kan nog beter
Bomen en planten hebben een goed imago in de maatschappij, waardoor er 
met de beeldvorming over de boomkwekerij niet snel iets kan misgaan. Dat 
meent imagodeskundige Zabeth van Veen. Ze geeft tips om het imago toch nog 
verder te verbeteren. En de jonge kweker Niels Huijbregts vertelt wat hij doet 
aan imagoverbetering. 

Imago is gewoon beeldvorming. Een beeld 
dat mensen hebben van bijvoorbeeld 
een persoon, product, bedrijf of een hele 
sector. “Imago is niet de werkelijkheid”, 
stelt imagodeskundige Zabeth van Veen, 
waarna ze erkent dat ze zich nog niet echt 
heeft verdiept in de boomkwekerijsector. 
“Het is een vrij onbekende sector.”

Van Veen verschijnt regelmatig in 
landelijke media over het imago van 
Bekende Nederlanders zoals premier Rutte. 
Daarnaast geeft ze presentaties, coaching-
sessies, masterclasses en trainingen 
over imago, zichtbaarheid en personal 
branding in allerlei sectoren, vanuit haar 

Bureau ImagoMatch in Amersfoort. Voor de 
landbouw en de glastuinbouw heeft ze 
een en ander gedaan. “Bijvoorbeeld om 
het aangezicht van kassen te verbeteren.”

Affiniteit met bomen en planten heeft de 
imagodeskundige wel. Ze beschikt over 
een grote tuin die eens de mooiste tuin 
van Amersfoort is genoemd, omdat er 
diverse botanische en andere bijzondere 
soorten zijn aangeplant. Dat was 
gerealiseerd voordat ze er kwam wonen. 
“Ik zit veel in de tuin, maar ik heb niet echt 
groene vingers om hem bij te houden. 
Dat doet een tuinman. Ik houd wel zelf 
een kruidentuin bij.”

Veel mensen zoals Van Veen zullen de 
boomkwekerij niet of nauwelijks kennen. 
“Ze zullen daarom ook niet nadenken 
over een kwekerij, behalve als ze een 
kerstboom moeten hebben”, aldus de 
imagodeskundige. “Bij bomen en planten 
denken mensen eerder: ’Ik ga wel naar 
de Intratuin’, of naar een plantencentrum 
in hun regio als ze dat weten.” Bomen 
komen uit een kwekerij, daar lijkt men dus 
net zo min mee bezig te zijn als dat melk 
uit een koe komt.

Onbekend maakt onbemind? Het imago 
van de boomkwekerij kan niet anders dan 
goed zijn. “Bomen, planten en ook bloemen 
zijn alleen maar fijn”, aldus Van Veen, 
“iedereen weet dat die goed zijn, dat 
bomen bijvoorbeeld zuurstof leveren en dat 
er planten zijn die volgens wetenschap-
pelijk onderzoek stress reduceren. Daar 
kun je dus niets negatiefs over verzinnen.”

Toch kwam de kwekerij weleens negatief 
in de landelijke media. Zo kopte Greenpeace 
jaren geleden met ’gifplanten op 
tuincentra’ over bestrijdingsmiddelen op 
sierplanten, en een kweker werd verdacht 
van fipronilgebruik in de sierteelt. “Dat 
is niet best, maar als zoiets gebeurt bij 
producten die we niet direct op de huid 
smeren of eten, is zoiets negatiefs in de 
media dan minder erg voor het imago 
van, in dit geval, de boomkwekerij.”

De gemiddelde consument denkt volgens 
Van Veen niet veel na over mogelijke 
bespuitingen op bomen en planten. 
“Als je bomen of planten koopt, wil je dat 
ze mooi zijn.” Mensen willen na aankoop 
er ook goed voor (laten) zorgen. “Zelfs de 
plantenasiels zijn nu hip. Zoals bij dieren, 
maar nu dus ook bij planten. Daar zijn 
mensen zich meer bewust van. Vroeger 
zou je denken bij plantenopvang, huh?!" �

Niels Huijbregts: ’Boomkwekerij is leuk om in te werken’
HAS-student Niels Huijbregts (18) is 
een van de jonge kwekers uit de regio 
Zundert die zich inzet voor een beter 
imago van de boomkwekerij. Of beter 
gezegd een ander imago, zo legt 
Huijbregts (van Boomkwekerij Huijbregts 
uit Wernhout) uit.

Waarom werk je aan een imago?
“Omdat veel mensen geen beeld 
hebben van de boomkwekerij, en omdat 
er ook mensen zijn die anders tegen 
onze sector aankijken. Ze denken bij 
‘boomkwekerij’ alleen aan grote bomen 
in de vollegrond, terwijl bijvoorbeeld 
wij planten kweken in de vollegrond 
en in grote potten - zoals ik nu Prunus 
lusitanica aan het oppotten ben in 
18 liter-potten. Boomkwekers zijn ook 
geen boeren, we zijn niet alleen buiten 
met trekkers bezig. In onze sector is ook 
steeds minder lomp werk, er gebeurt 
steeds meer machinaal.”

Welk imago streef je na?
“Dat is een lastige vraag. Ik zie graag 
het beeld voor me dat de boomkwekerij 
leuk is om in te werken, dat er allerlei 
gewassen worden gekweekt. Met 
mechanisatie en automatisering erbij, 
en ook dat er veel Nederlanders in 
onze sector werken en veel jeugd erin 
geïnteresseerd is. Volgens mij denkt men 
dat je op een kwekerij alleen maar
tussen Oost-Europese seizoensarbeiders 
werkt, maar dat is niet zo.”

Je kwam automatisch in aanraking 
met het vak?
“Ja, via mijn vader en zijn bedrijf, 
en natuurlijk ook via de vele andere 
boomkwekers in de regio Zundert. Ik heb 
eerst nog bij een andere boomkwekerij 
gewerkt, Floribras in Zundert, waar mijn 
vader ook ooit is begonnen voordat hij 
zelfstandig werd. Floribras kweekt heel 
veel planten in potten, daar leer je van.”

Hoe breng je je imago over?
“Ik heb meegewerkt aan de film ‘Groen; 
zeker doen!’, samen met Rowy Roelands 
van Roelands Boomkwekerijen en Mart 
van Gaal van Van der Peijl Tuinplanten. 
De film was een idee vanuit Treeport 
Zundert om meer jongeren te laten kiezen 
voor een opleiding in het groen. Zelf ben 
ik nu eerstejaarsstudent tuinbouw - 
waaronder boomteelt valt - aan HAS Den 
Bosch. We zijn gevraagd om mee te doen 

aan de film, natuurlijk wilden we dat.”

Welke reacties heeft de film opgeleverd?
“Allemaal positieve reacties! Mijn 
vrienden hadden de film op Facebook 
gezien, en ook andere mensen herkenden 
je erop. Dat is mooi om te zien. Ze hebben 
de film ook allemaal gedeeld op sociale 
media. Daarmee bereik je veel mensen.”

Meest opmerkelijke reactie?
“Sommige mensen wisten wel dat ik 
op een boomkwekerij werkte, maar ze 
dachten inderdaad dat ik met hele grote 
bomen bezig was - niet dus. Ze hebben 
dankzij de film een breder beeld van onze 
sector gekregen. Je ziet bijvoorbeeld 
ook de automatische transportbanden 
bij Van der Peijl, de mechanisering bij 
Roelands, en bij ons een trekker die recht 
rijdt met gps. Met gps kunnen we planten 
nu ook piramidaal snoeien; vroeger werd 
er alleen bovenover gesnoeid.”

Wat ben je nog meer van plan qua 
imagoverbetering?
“Ik hoop dat mensen nog een ander 
beeld zullen krijgen van gewas-
bescherming, dat we zoveel mogelijk 
biologische middelen gebruiken die 
niet schadelijk zijn voor het milieu. Het is 
volgens mij lastig om dat beeld over te 
brengen, maar misschien laten we wel 
een groot lieveheersbeestje afbeelden 
op de spuit? Daar zal ik het eens met m’n 
vader over hebben.” �Niels Huijbregts

Tekst: Vakbeurs GrootGroenPlus
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Verbetertips voor imago
Imagodeskundige Zabeth van Veen 
geeft deze tips om het imago van de 
boomkwekerij verder te verbeteren:
•  Maak zichtbaar op de gevel en je 

site dat er op je bedrijf (vooral) met 
biologische middelen wordt gewerkt: 
“Dat kan positief zijn voor nieuwe 
medewerkers. Ik kan me voorstellen dat 
mensen zich afvragen bij kassen waarin 
wordt gespoten: ’Wil ik daar zelf wel in 
werken?’

• Zet leesbaar op je spuitmachine dat 
die alleen maar biologisch spuit, zoals 

enkele kwekers al doen: “Een slimme 
actie om te laten zien dat je biologisch 
en verantwoord bezig bent. Het helpt 
het imago van de sector nog meer als 
iedereen dat zou doen.”

•  Nodig basisschool groep 7 en 8 uit 
voor bedrijfsexcursies: “Als je de sector 
bekend wilt maken en voorlichting 
wilt geven, begin dan bij groep 7 en 8: 
voordat ze hun middelbare opleiding 
kiezen. Met excursies kunnen ze de 
sector leuk beleven. Of verzorg een 
virtuele tour over de kwekerij.”

•  Laat jongeren vertellen hoe leuk het is 
om in de sector te werken, zoals het 
Treeport Zundert-initiatief 
www.groenzekerdoen.nl. “Dan zijn ze 
ambassadeurs van de kwekerij.”

•  Deel je liefde voor bomen en 
planten met een video online: 
“Maak een filmpje vol met passie en zet 
dat op internet. Door corona winkelen 
steeds meer mensen online. 
Verkoop je niet aan consumenten? 
Verwijs ze dan door naar winkels 
met je planten. Of realiseer je eigen 
plantenautomaat bij je bedrijf.” 

Zabeth van Veen. 
FOTO: Saskia Berdenis van Berlekom

Containerplant 
Boomkwekerijgewas opgekweekt of geteeld in een bak, zak, pot of emmer 
(container). 

#kwekersjargon
Waar gaat dat over? Verspreid in deze KwekersBode ook de vaktaal duidelijk uitgelegd.

ZUNDERT - Beregening binnen de aardbeienteelt was bij GoTech Installatie Techniek jarenlang 
de belangrijkste activiteit. Inmiddels komt beregening middels ondergrondse druppelslangen 
ook in de boomkwekerijsector steeds meer in beeld. En zo kan GoTech hier in de regio 
deze twee grote sectoren uitstekend bedienen.   

DOOR HELEEN VERBURG Toon Goverden, eigenaar van de 
onderneming, vertelt: “De landbouw-
gronden in ons land hebben de laatste 
jaren veel te lijden gehad van de droge 
en hete zomers. De landbouwers hebben 
zeer intensief moeten beregenen om 
hun teelt op te kweken. En er valt nog 
steeds onvoldoende regen om het 
grondwaterpeil weer op het goede 
niveau te brengen.”

Overheid
De overheid houdt zich middels de 
regionale waterschappen intensief 
bezig met het waterbeheer binnen de 
landbouwsector. Er is een toenemende 
tendens om beregening middels 
bovengrondse installaties te beperken. 
Ook stelt de overheid steeds strengere 
eisen aan de bemesting van de land-
bouwgronden en de uitstoot van stikstof. 
    
Oplossing
“Bovengrondse beregening vraagt 
grote hoeveelheden water waarvan 
een aanzienlijk deel niet de wortels van 
de gewassen bereikt. Het verdampt 
voortijdig. Gevolg is dat de boomkwekers 
langdurig moeten beregenen om toch 

voldoende vocht 
op hun gewassen te 
krijgen,” aldus Toon. “Wij kunnen in 
de percelen ondergrondse druppel-
slangen aanbrengen die middels een 
centrale aanvoerslang overal in het 
perceel voldoende vocht brengen. Ze 
raken niet verstopt en ze liggen diep 
genoeg in de grond om tussentijds 
onkruid te kunnen verwijderen.” En 
enthousiast vertelt hij verder: “Omdat 
het water direct bij de wortels van de 
gewassen wordt aangevoerd, leidt dit tot 
een uitstekende wortelontwikkeling. Het 
onkruid dat aan de oppervlakte groeit 
krijgt juist veel minder water wat deze 
groei juist beperkt. Ook is het mogelijk 
om middels de druppelslangen vloeibare 
mest aan te voeren.”  

Boomkwekerijen
GoTech heeft inmiddels al met 
verschillende kwekerijen in de regio 
samengewerkt, zoals Liwardi in Nispen en 
Lodders Boomkwekerijen uit Wernhout. 
“De resultaten zijn veelbelovend en we 
gaan komend seizoen hiermee verder. 
Beregening middels ondergrondse 
druppelslagen is vooral geschikt voor 

kleinere percelen en één tot tweejarige 
teelten. Maar we denken heel graag mee 
om ook te komen tot oplossingen voor 
andere percelen en teelten.”

Besparing
Ondergrondse beregening leidt tot een 
aanzienlijke besparing op de brandstof 
van de aanvoerpomp. Het toerental ligt 
veel lager en de beregeningstijd is korter. 
“Ik denk dat deze besparing zeker op 
weegt tegen de kosten van de aanleg 
van het ondergrondse druppelsysteem. 
Dus ik zie de boomkwekers uit Zundert 
graag komen,” zegt Toon uitnodigend. 

GoTech Installatie 
Techniek vanuit de lucht gezien. 
Afbeelding: Freson Producties

GOTECH INSTALLATIE TECHNIEK VOOR OPTIMAAL WATERBEHEER
Ondergrondse beregening is de toekomst

Beeld van het ondergrondse druppelsys-
teem. Foto: Gotech Installatie Techniek

GoTech Installatie Techniek
Palmbosstraat 6
4882 NR Zundert
Tel. (076) 597 11 15
www.gotech.nl

GOED BOEREN MET AGRARISCH VASTGOED?
KIES DAN VOOR VAN HASSEL MAKELAARS!
Ton Jochems is daarvan dé NVM-specialist in aan- en 
verkoop, taxatie, onteigening en herbestemming van uw 
Agrarisch & Landelijk Vastgoed en landbouwgrond.

Agrarisch & Landelijk Vastgoed is een van 
de specialisme bij Van Hassel Makelaars. 
Denk hierbij aan agrarische bedrijven (bijv. 
boomkwekerij, veeteelt, glastuinbouw, 
akkerbouw), gronden, maar ook woon-
boerderijen in het buitengebied. Van Hassel 
Makelaars haar werkgebied omvat met 
name de gemeente Zundert en Rucphen en 
is daar lokaal betrokken en op de hoogte 
van de wet- en regelgeving. 

Treden er wijzigingen op in uw omgeving 
of in uw bedrijf? Wilt u gaan verkopen of 
kopen, of heeft u een taxatierapport nodig? 
Dan is onze Agrarisch & Landelijk Vastgoed 

NVM-makelaar de beste, persoonlijke 
adviseur! Ook bij de start van een bedrijf, 
een overname, beëindiging, uitbreiding of 
onteigening helpt Van Hassel Makelaars u 
graag verder. 

Bent u opzoek naar een specialist die u 
professioneel begeleidt bij o.a. de verkoop, 
aankoop, taxatie of een bestemmings-
planwijziging (zoals RvR en VAB)? Onze 
specialist Ton Jochems komt graag met u in 
contact om de situatie en daarbij behorende 
mogelijkheden te bespreken! Neem vrij-
blijvend contact op via 076-5975900 of mail 
naar tjochems@vanhasselmakelaars.nl 
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Mycorrhiza
Verzamelnaam van gunstige schimmels die een relatie aangaan met het 
wortelsysteem van planten. �

#kwekersjargon
Waar gaat dat over? Verspreid in deze KwekersBode ook de vaktaal duidelijk uitgelegd.

Bezoek de exposantenprofielen
Alle deelnemers aan de 31 editie van vakbeurs GrootGroenPlus, die van 
6 t/m 8 oktober 2021 gehouden zal worden, hebben een exposantenprofiel. 

Deze profielen zijn vrij toegankelijk via 
de altijd actuele exposantenlijst op 
www.grootgroenplus.nl en in de gratis 
viertalige beurs-app. Deze bevat 
per exposant een eigen webpagina 
boordevol informatie en slimme functies. 
Zo kunnen niet alleen contactgegevens 
en sociale medialinks snel gevonden 
worden, maar zijn er ook chat- en 
Skypebuttons. De meeste profielen zijn 
voorzien van logo, foto’s en favoriete 

planten en een groot aantal heeft naast 
het sortiment ook een promotiefilmpje 
laten plaatsen.
Het hele jaar door een interactieve beurs-
gids waaraan tijdens de promotieweek 
van 19 t/m 26 januari 2021 een extra functie 
is toegevoegd. Ziet u namelijk een oogje 
staan in de exposantenlijst? Dan is het 
mogelijk om aan het bedrijf van deze 
exposant een bezoek te brengen. 
Interesse? Contacteer ze direct vanuit 
het exposantenprofiel om de afspraak 
samen te plannen!

Ook deelnemers die zich de komende 
periode inschrijven voor de editie van 
2021 verschijnen automatisch in de 
exposantenlijst. �

6/10-8/10/2021

PASSIE EN KENNIS BIJ SCHOENMAKERS 
Architectuur, Ruimtelijke ontwikkeling en Bouwadvies
ZUNDERT - Dik twintig jaar geleden begon Ad Schoenmakers met zijn bedrijf. 
Inmiddels staat het bedrijf in heel Zundert bekend om zijn kwaliteit, integriteit 
en betrouwbaarheid. 

DOOR TESS MUTSTERS

“We zijn destijds begonnen als architec-
tenbureau,” vertelt Schoenmakers, “maar 
inmiddels houden we ons ook bezig met 
ruimtelijke ontwikkeling en geven we 
bouwadvies.” Deze combinatie maakt 
dat het bedrijf al veel projecten in Zundert 
heeft uitgevoerd. Zo heeft het bedrijf de 
appartementen Tantes van Van Gogh en 
diverse woningen in de nieuwbouwwijk De 
Tuinderij ontworpen. Ook de boomkwekers, 
waarvan er veel te vinden zijn in Zundert, 
weten het bedrijf goed te vinden.

Boomkwekerij
Toen Ad Schoenmakers met het bedrijf 
begon, was dat omdat hij dingen 
wilde maken, het liefste samen met 
anderen. Met dit bedrijf kon hij zijn 
passie om te creëren en zijn passie voor 
mensen en samenwerken combineren. 
“Inmiddels werken we samen, en 
hebben we samengewerkt, met bijna 
alle boomkwekers van Zundert,” vertelt 
Schoenmakers trots. “Kwekers komen 
dan naar ons toe voor advies over 
het ontwerpen en bouwen van een 
nieuwe schuur of tunnel. We denken 
echt met ze mee en ze kunnen bij ons 
dan ook voor alles terecht, van advies 

tot ontwerp en het aanvragen van de 
juiste vergunningen. Dat is voor hen 
heel fijn, want zo hoeven ze niet allerlei 
verschillende bedrijven te benaderen en 
zitten ze bij ons gelijk goed.”

Experts
Ook op het gebied van logistiek wordt 
er goed naar de ontwerpen gekeken, 
want in een boomkwekerijbedrijf moet 
dat allemaal goed kloppen. Daarom 
heeft Schoenmakers op ieder gebied 
in het proces - van ontwerp tot en met 
begeleiding tijdens de bouwperiode - 
een expert, zodat er altijd voor de beste 
oplossing kan worden gekozen. Samen 
met de kwekers kijkt het bedrijf niet alleen 
naar de meest praktische oplossingen, 
maar ook naar de meest duurzame 
oplossingen. “We kijken bijvoorbeeld naar 
mogelijkheden om het water dat gebruikt 
wordt ook weer te hergebruiken,” legt 
Schoenmakers uit. Ook wat energiegebruik 
betreft wordt kritisch gekeken. Zo wordt 
er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 
zonnepanelen of groene daken.

Duurzaamheid
“Duurzaamheid is enorm belangrijk voor 
ons. Dat komt omdat we geloven dat we 

niet door kunnen gaan zoals we nu bezig 
zijn. Dat kan de aarde simpelweg niet aan 
en dus moeten er dingen veranderen. 
We denken daarbij dat een goed 
voorbeeld doet volgen. Daarom hebben 
we ook veel aandacht besteed aan het 
bouwen van ons nieuwe kantoor,” vertelt 
Schoenmakers. 

Trots
Het kantoor mag er dan ook zeker wezen. 
In feite staat het voor alles waar het 
bedrijf in gelooft: integriteit, betrouwbaar-
heid, deskundigheid, professionaliteit 
en bovenal duurzaamheid. Het gehele 
gebouw is gemaakt van hout, behalve 
de buitenwanden, die zijn nog wel van 

baksteen. “Met de zonnepanelen op het 
dak en de warmtepomp in de grond, 
wekken we behoorlijk veel energie op. 
Meer dan we gebruiken zelfs. Zo kunnen 
we met onze bedrijfsauto’s met zelf 
opgewekte energie naar onze klanten 
rijden. We zijn enorm trots op ons kantoor 
en voor iedere klant die bij ons komt 
proberen we hetzelfde te bereiken. Voor 
minder doen we het niet.” 

Ad Schoenmakers. Foto Tess Mutsters

Schoenmakers Architectuur, 
Ruimtelijke ontwikkeling 
en Bouwadvies
Molenzicht 2, 4881 BW Zundert
tel. (076) 5990340
info@schoenmakers-ontwerp.nl
www.schoenmakersadvies.nl

AB Werkt Etten-Leur  |  ab-werkt.nl

Interesse? Mail naar ettenleur@ab-werkt.nl 
of bel 076 – 763 00 01

Op zoek 
naar werk óf 
werknemers?
Al ruim 60 jaar helpen wij werkgevers aan 
werknemers en werknemers aan werk. Wij zijn onder 
andere werkspecialist op het gebied Agro & Food, dus 
ook in de boomkwekerij. 

Wat pakken we vandaag aan?

Wat kan AB Werkt betekenen? 
•  We leveren maatwerk; jaarrond of voor de seizoenspiek;
•  We gaan voor een duurzame relatie; 
•   We hebben jarenlange ervaring in personeelsbemiddeling van 
 vakkrachten en (internationale) werknemers;
•    We hebben goede contacten met bemiddelaars in o.a. Polen en 
 Roemenië;
•  We regelen gecertificeerde huisvesting en goed vervoer.

Wil je juist als medewerker aan de slag in deze uitdagende sector? 
Wij denken en kijken graag met je mee om een leuke baan te vinden! 



SPRUNDEL - Met drie gespecialiseerde afdelingen onder één dak biedt BINK Groep 
uit Sprundel het totaal pakket in elektronische dienstverlening; van energie 
besparende installaties tot het hele spectrum van beveiliging en elektro. Het 
familiebedrijf staat tot ver buiten de regio bekend als een betrouwbare partner, 
zowel in zakelijke als particuliere kring. Credit daaraan zijn juiste advisering, het 
gebruik van kwaliteitsproducten en de 
prima service. 

DOOR CORINE ROKS

BINK Groep telt 130 vaste medewerkers, 
verdeeld over de drie afdelingen; BINK 
Elektro, BINK Beveiliging en BINK Solar. 
“Onze medewerkers zijn ons visitekaartje, 
mensen met hart voor de zaak. Dat werkt 
door in het contact met onze afnemers. 
Ik zeg altijd: “Onze monteurs zijn de 
ambassadeurs van de werkvloer,” aldus 
Adrie van Geel, bedrijfsleider Service- en 
Onderhoud BINK Elektro.

Keuringen en inspecties
Bij BINK Elektro ligt de focus op elektro-
technische werkzaamheden in en rond 
bestaande gebouwen. “Zoals verlichting 
en domotica, maar ook de aanleg en 
onderhoud van laadpalen, sensors en 
intercoms.” Tevens is BINK Groep een 
SCIOS- gecertificeerd bedrijf wat inhoudt 
dat zij de verplichte inspecties kunnen 
en mogen uitvoeren. “Afnemers kunnen 
bij ons terecht voor alle inspecties op het 
gebied van elektrotechniek. We hebben 
gediplomeerde inspecteurs in huis voor 
het hele netwerk elektrische installaties 
(SCIOS Scope 8) en voor het elektrisch 
materieel op brandrisico (SCIOS Scope 
10). Steeds vaker worden deze keuringen 
en inspecties door verzekeraars geëist. 
Met name Scope 10 wordt aan de 
agrarische sector opgelegd door het ver-
zekeringswezen,” vult Adrie van Geel aan.

Verduurzaming
Een trend die hij bespeurt is de vraag 
naar verduurzaming op het gebied van 
ledverlichting. “De komende jaren dienen 
gebouwen te voldoen aan energie-label 
C. Dit geldt ook voor de agrarische sector. 
Denk hierbij aan het vervangen van TL- 
verlichting en hogedruk lampen naar 
energiezuinige ledverlichting.” 
Adrie vervolgt: “In de agrarische sector 
zien we ook een toenemende vraag naar 
milieuvriendelijke aanpassingen, het 
gevolg van aangescherpte milieueisen.” 
Via e-mail, telefoon of website kunnen 
klanten advies inwinnen. Voor advies 
op maat wordt een bezoek op locatie 

gepland. “Indien gewenst stellen we een 
offerte op, geheel vrijblijvend en gratis.”
  
Kwaliteit
BINK Groep werkt uitsluitend met kwali-
teitsproducten. Zij levert producten met 
een lange levensduur, ruime garantieter-
mijn en een jarenlange leveringsgarantie 
op onderdelen. Tot de vaste klanten van 
het familiebedrijf behoren agrarische 
bedrijven, ondernemingen, collectieven 
en particulieren.

Camerasystemen
Edwin van Mook, directeur afdeling BINK 
Beveiliging, over zijn afdeling gericht op 
beveiligingstechnieken voor particulieren 
en bedrijven. Inbraak- en brandbeveili-

ging zijn hiervan bekende voorbeelden. 
“In de agrarische sector heb je al snel te 
maken met grote complexen als loods, 
kassen en woonhuis. Camerasystemen 
op afstand zijn hiervoor uiterst geschikt. 
Ook het monitoren vanuit huis behoort 
tot de mogelijkheden. Zo heeft de 
agrariër dag en nacht zicht op zijn 
bedrijf. Activiteiten als leveringen worden 
in beeld gebracht en opgeslagen. Dit 
heeft als voordeel dat bij geschillen 
de camerabeelden kunnen worden 
geraadpleegd. Indien gewenst kunnen 
wij hierin een rol spelen via een software 
platform. Uiteraard is hiervoor wel 
schriftelijke toestemming vereist,” geeft 
Edwin uitleg.

Advies en service op maat
Heel belangrijk bij BINK Beveiliging is 
het adviseren van de klant, waarover 
hij meldt: “We bieden advies op maat, 
zowel bij nieuwbouw als bestaande 
gebouwen. Op locatie worden de wensen 
van de klant besproken en middels de 
juiste set up wordt de samenstelling 
van een camerasysteem opgemaakt. 
Dit gebeurt middels een gesprek en/ 
of opname. Vervolgens  bieden we een 
passende oplossing met kwaliteitspro-
ducten waarop we zelfs tot zeven jaar 
garantie kunnen garanderen. Ook dit 
advies is geheel vrijblijvend.” Edwin over 
de kwaliteit van de installaties BINK 
Beveiliging: “Wij beschikken over alle 
benodigde certificeringen voor inbraak- 
en brandmeldinstallaties en hebben 
ruime ervaring met camerasystemen.” 
Hij vervolgt: “Wij leveren uitsluitend 
systemen met een hoge levensduur. 
Het onderhoud is minimaal en mocht 

er toch een storing zijn hebben we voor 
beveiliging een aparte storingsdienst 
paraat naast die voor de afdelingen 
Elektro en Solar welke eveneens dag en 
nacht bereikbaar zijn.”

Stimulering zonnepanelen
Directeur afdeling BINK Solar, Niek Bink: 
“Onze markt zit enorm in de lift. We 
zijn in 2009 gestart met het adviseren, 
verkopen en onderhouden van zonne-
paneleninstallaties. In 2020 hebben we 
het honderdduizendste zonnepaneel 
geïnstalleerd.” Bink vervolgt: “Bij de 
aanschaf van zonnepanelen spelen 
opbrengst, budget en esthetica een 
belangrijke rol. Er zijn verschillende sti-
muleringsregelingen waar bedrijven en 
particulieren gebruik van kunnen maken. 
In alle situaties berekenen we voor onze 
klanten de te verwachte besparing. Hierin 
wordt bijvoorbeeld rekening gehouden 
met de afbouw van de salderingsre-
geling. Ook bij het aanvragen en de 
afwikkeling rondom subsidies ontzorgen 
wij onze klanten. De zonnepanelen 
worden netjes en volgens de richtlijnen 
en normen geïnstalleerd.”

Bedrijfscultuur
Het bedrijf, gespecialiseerd in technische 
installaties, bestaat sinds 1979. Opgericht 
door vader Erik Bink in de gemeente 
Zundert. Sinds 2018 gevestigd in Sprundel 
aan de Rucphensebaan. Zoon Ralph is 
algemeen directeur en runt sinds 1995 
het familiebedrijf. Ook broer Niek en zus 
Ingeborg zijn betrokken in het installatie-
bedrijf. De gemoedelijke bedrijfscultuur 
typeert het bedrijf en dat maakt BINK 
Groep een zeer gewaardeerd partner. �

ALLES ONDER ÉÉN DAK BIJ BINK GROEP 
BINK Elektro, BINK Beveiliging en BINK Solar

Niek Bink, directeur afdeling BINK Solar. Foto Corine Roks

Adrie van Geel, bedrijfsleider Service- en 
Onderhoud BINK Elektro. Foto Corine Roks

Edwin van Mook, directeur afdeling BINK 
Beveiliging. Foto Corine Roks

Advies, kwaliteit 
en service staan 

centraal in 
familiebedrijf

BINK Groep
Rucphensebaan 52, 4714 RE Sprundel
info@binkgroep.eu    |   +31 (0)76 599 1700    |   www.binkgroep.eu

BINK Elektro
info@binkelektro.eu

BINK Beveiliging
info@binkbeveiliging.eu

BINK Solar
info@binksolar.eu
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 “ HET IS BELANGRIJK 
DAT DE SECTOR 
TIJD KRIJGT OM 
OMSLAGEN 
TE MAKEN”   

  In 1993 begon Erik Bastiaensen als werknemer bij CLTV. Toen zijn baas, Jos 
Goossens, met pensioen ging, kon hij het bedrijf overnemen.   Inmiddels is Erik 
al weer jaren directeur van CLTV. En dat doet hij met veel plezier. 

   Kun je uitleggen wat CLTV 
precies doet? 
    “Van oudsher is CLTV een agrarische 
coöperatie. Zij levert producten en 
diensten aan haar leden, welke 
hoofdzakelijk aardbeientelers, 
boomkwekers en veehouders zijn. Denk 
hierbij aan meststoffen, gewasbe-
schermingsmiddelen, teeltbenodigd-
heden, maar ook het koelen van uit-
gangsmateriaal (aardbeienplanten en 
boomkwekerij) en transport van boom-
teeltproducten en aardbeien. Door de 
jaren hebben er heel wat verschuivingen 
plaatsgevonden. En ik zie dat er nog 
steeds dingen veranderen in het bedrijf. 
Maar de doelgroep en de kern van de 
activiteiten verandert niet.”

       Dus als ik het goed begrijp zijn 
de leden ook de eigenaar van 
de coöperatie? 
    “Ja, zo moet je het inderdaad wel zien. 
Maar dat is wel theoretisch, hoor. Want 
wanneer er een lid weg zou gaan blijft 
de coöperatie natuurlijk wel gewoon 
bestaan. Ieder lid is één stem. Het 
bestuur is een afvaardiging van de leden 
en zij bepaalt feitelijk wat er gebeurt. Ik 
ben als directeur verantwoordelijk voor 

de operationele gang van zaken en leg 
verantwoording af aan het bestuur.”

       Zet jij de koers voor het bedrijf 
uit en ga je hier dan vervolgens 
mee naar het bestuur of werkt 
het andersom? 
    “Dat is vaak een combinatie. Het bestuur 
weet wat er leeft bij de leden en zij kijken 
vanuit dat oogpunt naar de CLTV. Ik 
ben meer betrokken bij de operatie en 
kijk van daaruit naar de toekomst. Ook 
de input vanuit de medewerkers wordt 
daarbij betrokken. Uiteindelijk is het 
bestuur natuurlijk verantwoordelijk voor 
de koers die CLTV vaart, maar ik ben 
daar onderdeel van vanuit mijn rol.”

 Je bent gegroeid van een 
relatief kleine organisatie naar 
een middelgrote organisatie. 
50 mensen aansturen klinkt 
behoorlijk lastig. Hoe doe je dat? 
    “Nou, aansturen vind ik zo gek klinken. 
Dan is het alsof ik ’s ochtends tegen 
iedereen zeg wat hij/zij moet gaan 
doen. En dat is echt niet het geval. De 
organisatie is wel erg plat, maar we 
hebben binnen CLTV meerdere mensen 
die aansturing geven. Dat vind ik ook het 

voordeel van een groter bedrijf. Wanneer 
je gaat groeien, dan krijg je ook steeds 
meer mensen die verantwoordelijkheden 
met jou gaan delen, zodat je elkaar kunt 
aanvullen.”

       Jullie zijn gastheer van de 
Vakbeurs GrootGroenPlus, en 
afgelopen jaar voor de studio 
natuurlijk. Wat is jullie relatie 
met GrootGroenPlus? 
    “Ja, dat is heel leuk. Ik ben daar ook zelf 
bestuurslid. Dat is vooral omdat dat 
praktisch is. We waren al jarenlang zelf 
deelnemer van GrootGroenPlus. Maar 
op het moment dat zij aangaven dat 
ze niet meer terecht konden bij Klein 
Zundert, kregen wij de vraag of het 
misschien op ons terrein zou kunnen. 
Dat zag ik toen nog niet zitten. Daarom 
zijn ze toen uiteindelijk een aantal jaar 
naar Boot en Dart gegaan. Maar na een 
tijd kwam opnieuw de vraag terug bij 
ons. Toen paste het wel. We stonden 
toen namelijk net op het punt om een 
nieuwe aardbeienloods te bouwen. Met 
wat passen en meten hebben we het 
toen voor elkaar gekregen om plaats te 
maken voor GrootGroenPlus.
      Ik vind het heel belangrijk dat dat 
georganiseerd wordt voor de sector. Je 
kunt iets doen voor de sector, waarbij 
je zelf ook nog een beetje in de picture 
staat. Je laat aan de regio zien dat je 

Ondernemers zijn vaak 
dag en nacht bezig met 
hun onderneming. Maar 
wat drijft hen? Wat is 
hun motivatie? En waar 
liggen zij ‘s nachts van 
wakker? 
In ‘Aan de keukentafel 
met...’ gaan we met 
hen in gesprek en gaan 
we op zoek naar het 
bijzondere verhaal dat 
zij te vertellen hebben. 
Deze week:

AAN DE KEUKENTAFEL MET...

  Foto: Luuk Roozeboom   

 Erik Bastiaensen   
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PASPOORTeen stukje maatschappelijke verantwoor-
delijkheid wilt nemen. Dat willen we bij 
CLTV ook graag uitstralen.”

Als je naar de toekomst kijkt, 
wat zijn dan de speerpunten 
voor de komende tijd?
“Dat zijn er meerdere. We moeten wel 
wat gaan schakelen, want we zien dat 
transport groeiende is. Daarvoor is meer 
ruimte nodig, zodat het minder klemt met 
de andere activiteiten. We zijn momenteel 
aan het nadenken over hoe we dat in de 
toekomst beter kunnen gaan vormgeven. 
In de loop van 2021 zullen die ideeën 
uitgewerkt worden. Er zijn zeker nog een 
aantal uitdagingen naar de toekomst 
toe.”

Het milieu krijgt een steeds 
belangrijkere rol in de toe-
komst. Er komt steeds meer 
vraag naar groen. Maar daar-
entegen komen er ook steeds 
meer maatregelen rondom de 
agrarische sector. Hoe kijk jij 
naar die ontwikkelingen?
“Nou, ik moet zeggen dat ik dat wel heel 
interessant vind. Ik zie ook dat er de 
laatste jaren gigantisch veel gebeurt 
binnen bijvoorbeeld de boomkwekerij- en 
aardbeiensector. Ik merk dat bedrijven 
steeds meer/beter gaan samenwerken. 

Wanneer een kweker bijvoorbeeld 
innoveert, dan deelt hij die innovaties 
ook met anderen. Bijna niemand houdt 
iets meer écht voor zichzelf. De meeste 
kwekers zien ook wel in dat we zuinig 
moeten zijn met water, meststoffen, etc. 
Het moet gewoon op een andere manier 
in de toekomst. Er moeten nog wel heel 
wat stappen gezet worden, maar ik zie 
momenteel ontwikkelingen die al snel 
op grotere schaal ingezet zullen gaan 
worden. Het is natuurlijk wel belangrijk dat 
de sector de tijd krijgt om die omslag te 
kunnen maken.”

En ten slotte, met wie zou jij 
nog weleens aan de 
keukentafel willen zitten?
“Mark Rutte zou eigenlijk vooraan in de 
mond liggen, maar die man heeft het 
al zo druk. Daarvan zou ik zeggen, ‘laat 
hem lekker van zijn vrije tijd genieten’. 
Daarom heb ik toch maar voor iemand 
anders gekozen: Sjaak van der Tak. Hij is 
de nieuwe voorzitter van LTO Nederland. 
Hij is degene die de belangenbeharti-
ging van de agrarische sector doet. Ik 
ben nieuwsgierig naar hoe hij alles in de 
komende jaren denkt te gaan vormgeven, 
met name omdat er verschillende belan-
genbehartigers zijn voor de agro-sector 
die wel hetzelfde doel hebben, maar 
niet dezelfde ‘weg ernaar toe’. Ik ben 
benieuwd hoe hij deze partijen bundelt 
om vervolgens één geluid te laten horen 
naar de politiek toe.” 

Naam: 

Erik Bastiaensen

Leeftijd: 

52

Bedrijf: 

CLTV

Kinderen: 

Dietske (24) en Teun (22)
Tonke (20) en Ties (16)

Getrouwd:

Natasja (52)

Hobby: 

Mijn grootste hobby is het 
buiten in de tuin en op mijn 

(hobby-)boerderij bezig 
zijn. Ik heb thuis een aantal 
koeien staan. Het zijn er niet 
spannend veel meer, want 
ik ben het wel een beetje 
aan het afbouwen, maar 

om met die dieren bezig te 
zijn is wel echt mijn hobby. 

Ik doe dat met heel veel 
plezier. Vier/vijf jaar geleden 

had ik nog zo’n 40 koeien, 
nu zijn dat er minder dan 10. 
Langzaamaan ben ik dit aan 

het afbouwen.

CLTV Zundert, uw veelzijdige leverancier!
CLTV Handel is uw toeleverancier in de 
agrarische sector.

Bij CLTV Winkel kan zowel de agrarische 
professional als de particulier terecht voor 
producten voor de sier– en moestuin, kleding 
en schoeisel, gereedschappen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

CLTV Koeling koelt uw uitgangsmateriaal zoals 
aardbeienplanten en boomkwekerijproducten.

Transportbedrijf Erik Tax verzamelt, verlaadt 
en transporteert uw boomkwekerijproducten.

CLTV Veiling verzorgt uw dienstverlening t.b.v. 
de afzet van groente en fruit.

Molenstraat 155, Zundert 
info@cltvzundert.nl
076 59 722 41 

www.cltvzundert.nl    

Goorbaan 1A, 4881MH Zundert

Tel. 076-5972370
www.debruijn-zundert.nl
info@debruijn-zundert.nl



Met Aernouts heeft u altijd de troef in de handen!
- Loonwerk
- Grondwerk
- Compostering

www.aernoutstax.com
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