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Buxus is van alle tijden

Van Luenen: ‘Stekkas biedt
optimale sturingsmogelijkheden’

Wilbert van Luenen: “Door de teelt in een kas hebben we veel meer mogelijkheden om de teelt van buxusstekken te sturen.”

Weinig boomkwekers hebben
zulke sturingsmogelijkheden als
Wilbert Stek in het Gelderse
Gendt. Kasteelt, vloerverwarming,
ventilatoren, schermen, dakberegening en hogedrukverneveling. Heel iets anders dan de
folietunnels waarin traditioneel
wordt gestekt. Wilbert van Luenen
heeft al weer ideeën over de
volgende stap: meerlagenteelt
onder LED-belichting
In een afgesloten deel van de 1,2 ha
grote kas staan cliënten van Presikhaaf
Bedrijven (sociale werkvoorziening),
Poolse vrouwen en studenten dicht op
elkaar aan hoge tafels te stekken. De
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sfeer is goed en er wordt flink doorgewerkt. Toch is dit maar een overgangssituatie, geeft Wilbert van Luenen aan.
Hij wacht op de toestemming om een
bedrijfshal te bouwen. Tussen de
velden met moerplanten en de kas is
daar nog precies plaats voor.

Buxusstek als specialisatie
Van Luenen is eigenlijk toevallig bij de
buxusstekken uitgekomen. Maar
eenmaal geland zoekt hij steeds
enthousiast naar verbeteringsmogelijkheden, parallel aan de ontwikkeling
van zijn klantenbestand.
“Ik kom van een rozenbedrijf en
wilde eigenlijk rozenteler worden. Ik
ben begonnen met het telen van
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amaryllisbollen, perkgoed en op een
gegeven moment is daar buxusstek
bijgekomen. In 2005 kon ik hier op de
grond van mijn vader – hij was fruitteler
en varkenshouder – een kas bouwen.
Toen heb ik de keuze gemaakt alleen
met buxusstek verder te gaan. Toentertijd was het best een flinke stap, de
vraag was of je genoeg klanten kon
krijgen.”
Nu heeft hij een vaste klantenkring
die hij op hun wenken bedient. Omdat
die groeit, heeft hij in 2010 een nieuwe
kas bijgebouwd, die nu als bewortelingsruimte dient. Dat was meteen ook
het afscheid van de traditionele plastic
stektunnels. “Dit werkt veel prettiger en
de kwaliteit is beter. Een voordeel van
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Het stekken gebeurt door cliënten van Presikhaaf Bedrijven (sociale werkvoorziening), Poolse vrouwen en studenten.
een kas is dat je altijd zicht op je gewas
hebt. Dat is onder folie niet zo.”

Mooie witte kas
Veertig procent van de kasruimte dient
voor de beworteling. Dit deel wordt
verwarmd en kent een luchtvochtigheid van tegen de 100%, die
de teler met hogedrukverneveling
op peil houdt. De rest van de kas is
bestemd voor de afharding. Hier is het
juist heel koel.
Plezierig werken vindt Wilbert van
Luenen belangrijk. Als je de kas inloopt,
valt meteen op hoe licht die is. Dat
komt omdat alle kasdelen wit gepoedercoated zijn. Voor de buxus is dat
niet nodig. Maar je werkt veel lekkerder
in zo’n mooie witte kas, die er altijd
uitziet alsof hij net nieuw is.

Soortechtheid en uniformiteit
Buxus kende een aantal jaren geleden
een grote hausse. Er was veel behoefte
aan stek en dat werd overal vandaan

gehaald. Dat heeft geleid tot ongewenste variatie in het uitgangsmateriaal. Bij
de belangrijkste kwaliteitskenmerken
horen dan ook soortechtheid en
uniformiteit. Verder telt de plantgezondheid hard door. Buxus kan last
krijgen van de cylindrocladium, een
schimmel die oprukt in de teelt.
“In alle teelten heb je te maken met
soortjes, maar hier is er één norm: een
soortechte Buxus sempervirens”, vertelt
hij. Ruim 95% van zijn leveringen
bestaat uit deze ene soort. Daarnaast
kweekt hij nog wat van de rassen
‘Faulker’ en ‘Select’. In de winter
stekken ze nog wat prunus, daardoor
heeft het bedrijf het hele jaar werk voor
de mensen van de sociale werkplaats.
Naast de productkwaliteit zijn
service en een goed contact de middelen om de klanten te binden. Wat de
klant vraagt, wordt gemaakt. Omdat er
weinig behoefte is aan variatie in
rassen, bestaan de smaken vooral uit de
hoeveelheid stekken per cup, de
trayvorm of het stekmedium. De
afnemers zijn telers in Nederland,
België en Duitsland. “En één kleine
teler in Frankrijk”, vertelt hij. Zij telen
de stekken op tot bollen, struiken of
telen ze in verschillende potmaten.

starten – en een product waarmee ze
een vliegende start kunnen maken.
“Onze kracht ligt in de simpele
dingen goed doen, zoals op het juiste
moment water geven; dat klinkt
gemakkelijker dan het is. In de zomer is
dat niet zo lastig, maar in het voor- en
najaar is het altijd oppassen. Te droog
geeft wortelproblemen, te langzaam
opdrogen kan ten koste gaan van het
blad. Onze watervoorziening kan niet
helemaal met regenwater worden
ingevuld. Bovendien hebben we heel
schoon water nodig omdat we werken
met hogedrukverneveling en daksproeiers. Daarom heb ik een apparaat voor
omgekeerde osmose van Artemis
Systems aangeschaft. Zo kan ik altijd
beginnen met een EC van 0 en dan
kiezen wat ik aan meststoffen toevoeg.
Het werkt super; ik heb er vrijwel geen
omkijken naar.”
De toekomst ziet hij met een goed
gevoel tegemoet. “Buxus is van alle
tijden. Je ziet ze rond oude boerderijen
staan. En de geschiedenis gaat nog
verder terug. De oudste tuin van de
wereld ligt tegenover het Colosseum in
Rome. En wat staat er in die tuin:
buxus! ‘Hier is de beschaving begonnen’, zei ik tegen mijn vrienden.”
‘Goed concept’
“Ik ga zowel naar de beurs in Venray
als in Gorinchem. Je ziet weer eens wat en
je spreekt wat mensen. Het is een leuke
beurs, een goed concept.”

Samenvatting
Wilbert van Luenen, teler van
buxusstek, zoekt steeds naar
nieuwe mogelijkheden om de
teelt te verbeteren. Hij is van
de traditionele manier van

Van de leveringen bestaat 95% uit
Buxus sempervirens.

Op juiste moment water geven

stekken in folietunnels

De buxusteelt is een specialisme
geworden waarbij de eisen van de telers
aan de leverancier van uitgangsmateriaal steeds verder toenemen. Ze vragen
flexibiliteit bij het levertijdstip – bij
een lange winter kunnen ze pas later

afgestapt en heeft nu een
stekkas met optimale sturingsmogelijkheden. Hij kent een
vaste klantenkring en heeft
vertrouwen in de toekomst.
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