Boomkwekerij Ton van den Oever
maakt een nieuwe start en
zoekt samenwerking
31 augustus 2010 ging het meer dan 50 jaar oude familiebedrijf Ton van den Oever in het Brabantse Haaren failliet. Amper een maand later
maakte het bedrijf een nieuwe start, maar de bakens zijn behoorlijk verzet. Vakblad Boomzorg praat met Roland Dingemans, nieuwbakken
directeur van de vernieuwde Boomkwekerij Ton van den Oever.
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Actueel

Roland Dingemans kwam op 1 oktober 2009 in
dienst van Ton van de Oever als aspirant directeur. Na een inwerkperiode zou hij allereerst
directeur worden om daarna het bedrijf over te
nemen. De praktijk liep anders. Dingemans: “Ton
van den Oever maakte ieder jaar gebruik van een
krediet om de periode tussen mei en oktober,
wanneer er geen omzet wordt gemaakt en dus
geen geld binnenkomt, te overbruggen. Deze
zomer bleken de banken zich echter bijzonder
star op te stellen. De economische crisis heeft,
tezamen met een slechte wisselkoers, een flinke
terugval in onze export teweeg gebracht, waardoor de afgelopen twee boekjaren met verlies
werden afgesloten. Dit, in combinatie met de
aangekondigde overheidsbezuinigingen, was voor
de bank de reden om het seizoenskrediet uiteindelijk helemaal te weigeren. Toen we daardoor in
augustus de salarissen niet meer konden betalen,
kon alleen nog maar het faillissement worden
aangevraagd. Wij waren halverwege de zomer
al gestart met alternatieve plannen voor een
doorstart, maar uiteindelijk bleek de financiering
een te groot struikelblok. Na het faillissement
werd ik benaderd door Boomkwekerij Udenhout.
Uiteindelijk is met hun financiële steun op 2
oktober 2010 de overname van de activa rondgekomen.“

“Ton van de Oever maakte
ieder jaar gebruik van een
krediet om de periode tussen
mei en oktober, wanneer er
geen omzet wordt gemaakt
en dus geen geld binnenkomt,
te overbruggen”
Nieuwe start
Ton van den Oever is voor 780.000 euro overgenomen door Boomkwekerij Udenhout en
Roland Dingemans. Het nieuwe bedrijf neemt
de complete voorraad, de naam en een groot
deel van het personeel over. De voorraad bestaat
uit de opstand op 115 hectares boomkwekerij,
waarvan 25 hectares in Coevorden, NoordNederland en de rest in Haaren. De nieuwe Ton
van den Oever-organisatie neemt 15 van de 25
medewerkers van het failliete bedrijf in dienst.
Roland Dingemans: “Een aantal sleutelfiguren
zit daar gelukkig bij. Marinus van Esch als hoofd
van de productie en Wim van der Ven als belangrijkste commerciële gezicht naar buiten.” Op

het gebied van inkoop, logistiek, administratie
en operationele zaken zal zeer intensief worden
samengewerkt met Boomkwekerij Udenhout.
Roland Dingemans: “Boomkwekerij Udenhout
beschikt over een van de modernste logistieke
centra op gebied van boomteelt van Europa. Ook
de inkoop en transport zullen we centraliseren,
waardoor maximale synergie ontstaat. Mettertijd
zullen logistiek en transport van beide bedrijven
in één nieuw op te richten bedrijf worden samengebracht. “
Directeur
Roland Dingemans is directeur aandeelhouder
van het vernieuwde Boomkwekerij Ton van den
Oever. Dingemans is 34 jaar oud en is afkomstig
uit Heerle in West-Brabant waar hij opgroeide
tussen de laanbomen in de kwekerij van zijn
ouders. In de nieuwe opzet zal Ton van den
Oever zich primair gaan focussen op het product en de relatie met de klanten, veelal richting
gemeentes en aannemerij. Het verkoopkantoor
blijft gevestigd in het pand aan de provinciale
weg tussen Tilburg en Den Bosch. Dingemans
zoekt wel naar versterking van het commerciële
team. Hij streeft ernaar dit op korte termijn uit te
breiden met twee accountmanagers en een verkoopmedewerker binnendienst.
Is Dingemans niet bang dat het onderscheidend vermogen van zijn bedrijf in het geding
komt door de nauwe samenwerking met
Udenhout? Dingemans denkt dat dit wel meevalt:
“Boomkwekerij Udenhout was altijd een concurrent en blijft dat feitelijk ook. We blijven onze
eigen vertrouwde naam en uitstraling houden.
Daarnaast zullen we toegevoegde waarde bieden
door samen met onze klant een groenvisie te
ontwikkelen.

Kees van Iersel

Reactie Kees van Iersel, directeur Boomkwekerij
Udenhout:
“Iedereen praat al twintig jaar over samenwerken, maar in de praktijk gebeurt er weinig tot
niets. Een goed voorbeeld daarvan is Greenport
Midden-Brabant. Door de samenwerking met
Ton van den Oever kunnen we nu een grote stap
maken. Je moet je voorstellen dat transport na
arbeid de duurste kostenpost is in de laanboomteelt. Door een verregaande samenwerking met
Ton van den Oever kunnen we nu een grote
stap maken om bedrijfsprocessen economischer
in te richten. Zo zullen afleveringen aan klanten met dezelfde wagens en containerbakken
gedaan worden en zullen we ook de inkoop
en het transport van uitgangsmateriaal gaan
combineren. Ik zie in ieder geval de gezamelijke
toekomst van Boomkwekerij Ton van den Oever
en Boomkwekerij Udenhout met veel vertrouwen
tegemoet.”

Boomkwekerij Ton van Den Oever

Roland Dingemans

Boomkwekerij Ton van Den Oever werd in 1953
opgericht als een afsplitsing van Boomkwekerij
M. van den Oever. Het bedrijf groeide sterk in de
jaren zestig, zeventig en tachtig en werd onder
andere bekend door innovaties als de Tonboom.
Hiervoor is nog steeds een apart containerveld
ingericht, waar grotere laanbomen in pot worden
gekweekt. Het bedrijf is momenteel 115 hectare
groot en kweekt een breed assortiment laanbomen, waar met name wordt ingezet op diameters
van 10 tot 25 centimeter. Daarnaast levert het
bedrijf een totaalpakket aan groenvoorziening
waaronder heesters, vaste planten en coniferen.
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