Werken aan de boomkwekers van morgen
Open Kwekerijdag Regio Boskoop: Superinitiatief om imago van kweker
te verbeteren, maar afstemming is wel nodig
Op zaterdag 16 juni presenteerden elf kwekers uit Hazerswoude hun bedrijf tijdens de tweede Open Kwekerijdag in Hazerswoude.
Boom-In-Business heeft zelden zo veel enthousiaste en trotse boomkwekers gezien die hun bedrijf lieten zien.
Auteur: Hein van Iersel

Een van de initiatiefnemers van het geheel is
Helma van der Louw. Zij organiseert dit event
nu voor de tweede keer. In 2011 zouden er
ongeveer 2.500 bezoekers zijn geweest. Dit jaar
hebben naar schatting 3.500 mensen de weg
naar de Burgemeester Smitweg in Hazerswoude
gevonden. Natuurlijk gaat het hierbij in
hoofdzaak om geïnteresseerde consumenten en
niet om collega-kwekers. De meeste kwekers
hadden dat prima begrepen en maakten van de
gelegenheid gebruik om wat planten te verkopen
en soms zelfs weg te geven. Op hun bedrijven
gaven zij zelf alle informatie of hadden ze vooral
productinformatie op speciale posters geschreven
die over de kwekerij verspreid stonden. Ook
waren op veel bedrijven extra activiteiten
gepland, zoals snoeidemonstraties, een imker,
pootmachines etc.
Hema van der Louw: “Wij hebben inmiddels
contact met kwekers in Haaren. Ook zij willen
een Open Kwekerijdag organiseren. Jammer
genoeg kon dat dit jaar niet op dezelfde dag. Zij
organiseren hun dag op zondag 24 juni.”
Mijn vraag aan Van der Louw: “Waarom is er
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niet iets te verzinnen zodat alle kweekgebieden
een dergelijke dag organiseren, maar dan wel
allemaal op dezelfde dag? Dan zal promotie via
de landelijke media ook veel makkelijker zijn.”
Helma van der Louw: “De intentie om een
landelijke Open Kwekerijdag te organiseren is
er wel degelijk. Het zou mooi zijn als de diverse
boomkwekerijregio’s aansluiten en we het
landelijk kunnen gaan uitrollen. De besprekingen
hiervoor zullen op korte termijn worden
opgezet.”
Deelnemende kwekers waren:
Hograplant
Elmar Houdijk is een ervaren kweker
met een jong bedrijf waar 700 soorten vaste
planten gekweekt worden. In totaal verhandelt
Hograplant 2.000 soorten vaste planten.
Erik de Boer Plants
Op de Burgemeester Smitweg zijn toevallig veel
bedrijven actief met rotsplanten en sedum. Ook
het jonge bedrijf van Erik de Boer hoort daarbij.
Hij kweekt voornamelijk rotsplanten voor retail.

Reportage

J.U. Hassefras & Zn.
De kwekerij van Lex Hassefras is ongeveer twee hectare groot en heeft
zich gespecialiseerd in sierconiferen in pot gekweekt.

Rijnstroom
Het bedrijf van Hans Altona kweekt voornamelijk planten voor de dak- en
gevelbegroeners. Bijzonder was een nieuwe gevelmodule, die in opdracht
van Zinco wordt ingeplant. Rijnstroom kweekt daarnaast sedummatten op
een natuurlijke ondergrond van schapenwollen matten.

F. & K. van Tol
Het bedrijf van Kees van Tol is gespecialiseerd in vaste planten zoals Phlox,
Lavendel, en grassen zoals Cortaderia. Medewerker Patrick vertelt heel trots
hoe het bedrijf als een van de eerste de teelt van Phlox in pot onder de knie
kreeg. Tijdens de opening werd een nieuwe vuurpijl Kniphofia “First Sunrise”
gepresenteerd, die aan de burgemeester is aangeboden.

Boomkwekerij Out
Het bedrijf van Kees, Jan en Hendrik Out is ongeveer zeven hectare groot,
met daarnaast nog huurlocaties in Bleiswijk en elders in Hazerswoude, en
kweekt voornamelijk sierheesters. Specialisaties zijn Buddleia met meer
dan 30 soorten en Hebe, rosemarijn en sering.
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Reportage

J. v.d. Hoek en Zn.
Het bedrijf van Kees van der Hoek heeft een specialisatie van coniferen in
3,5 liter-potten. Vader Van der Hoek was druk bezig met het maken van
snoeivormen van Taxus.
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Jan Harkes
Het bedrijf van Jan Harkes is misschien wel het kleinste bedrijf in de rij.
Harkes is vooral bezig met het maken van handveredelingen, o.a. van
Ginkgo.

J.D. van der Lip
De presentatie van dit bedrijf wordt gedomineerd door een immens
Vikingschip, met aan boord Jan van der Lip als opperpiraat. Het bedrijf
van Jan van der Lip is gespecialiseerd in de kweek van heideplanten.

L.M. van Nierop vof
Rens vana Nierop teelt onder andere sierappels, hulst, kleine
kerstbomen, Thuja en Taxus.

Boomkwekerij Ko Noordman
Het bedrijf van Ko Noordman is op deze dag hekkensluiter. Aardig op dit
bedrijf was de eerlijkheid waarmee gesproken werd over het vorstdrama van
het afgelopen voorjaar. Ko Noordman: “Ik heb 36.000 acers opgezet à drie
euro per stuk en ik hoop dat ik er 10.000 kan uitleveren.”
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