VASTE PLANTEN

‘Als je nog alles kunt, wil je ook
Wanneer kiezen voor of het een of het ander niet lukt, doe je toch
gewoon allebei? Wim (51) en Agnes (47) Lammers zijn in het
bezit van een vasteplantenkwekerij. Maar dat niet alleen. Wim
is nog een aantal uren per week werkzaam als begraafplaatsbeheerder en Agnes werkt als aulamedewerker bij een plaatselijke uitvaartverzorger. Een niet-alledaagse combinatie. BloembollenVisie ging naar Heelweg (Gelderland) om meer te weten te
komen over dit bijzondere paar.
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O

p dertienjarige leeftijd was Wim Lammers al bezig met heideplantjes en
coniferen. Enkele jaren later voltooide
hij een hoveniersopleiding. In de buurt van zijn
ouderlijk huis in het Gelderse Heelweg was een
kweker – Vriezen – die veel heideplanten teelde. Wim: “In begin jaren tachtig was daar nog
niet veel van. Toen Vriezen stopte met kweken, was dat voor mij de aanleiding om zelf
vaste planten te gaan kweken. Ik was altijd al
meer geïnteresseerd in potten dan bomen. Het
bedrijf overnemen wilde ik niet, daarom begon
ik op mijn achttiende een eigen kwekerij.” Op
de plek waar hij begon, is Wim nooit weggegaan. Zijn ouderlijk huis en de grond eromheen zijn nu het thuis van het gezin Lammers.
In de beginjaren kon er niet hard genoeg gewerkt worden. Wim: “Ons motto was ‘als je nog
alles kunt, wil je ook alles doen’. Je bent jong en
wilt zoveel mogelijk verkopen. Aan particulie-
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De carrière van zijn vrouw Agnes veranderde door een reorganisatie op haar werk en de
komst van hun eerste kind. Toen het nodig was
om vanwege fiscale redenen het bedrijf om te
zetten in een maatschap, kwam Agnes officieel
in de zaak. Dat wil niet zeggen dat ze voor die
tijd geen helpende hand bood. Agnes: “Toen ik
met Wim ging wist ik al dat ik ook het bedrijf
erbij kreeg. Als ik daar niks voor had gevoeld,
was onze relatie geen succes geworden. Ik doe
met name de boekhouding, het maken van
orders en inpakken.”

‘In deze branche is het
ren en hoveniers. Daarnaast stonden we ook
op tuinbeurzen en deden mee aan opentuindagen. Dit pakken we nu anders aan zodat we
het goed kunnen combineren met onze andere baan. We doen nu met name collegahandel.
Zo hebben we een aantal vaste adressen. Elke
week sturen we een voorraadlijst naar onze
vaste kopers en zij sturen weer een zoeklijst
zodat wij kunnen zien wat er gevraagd wordt.
Ook gaat er veel naar Boskoop.”

CARRIÈRE
In diezelfde beginjaren werkte Wim naast de
kwekerij als medewerker bij de gemeente, waar
hij het groen in de gemeente onderhield. Een
bewuste keus om twee dingen te doen die hij
leuk vindt. “Na mijn opleiding tot hovenier kon
ik bij de gemeente werken. Veertien jaar geleden werd gevraagd of ik beheerder wilde worden op de gemeentelijke begraafplaats. Dat
heb ik gedaan. Wanneer mij nu gevraagd wordt
om te kiezen tussen het ene of andere, kan ik
dat niet. Het liefst blijf ik beide doen omdat ik
het zo leuk vind.”

centenwerk, daarom kun
je beter met een zo laag
mogelijke kostprijs beginnen’
Door een bedrijfsuitje naar het mortuarium op
Schiphol kwam Agnes ook in de uitvaartbranche terecht. Doordat ze als aulamedewerker
met name in de avonduren werkt, kan ze het
werk goed combineren met haar taken op de
kwekerij. Voor Wim, die vier dagen werkt, is dat
wat lastiger. Agnes: “In de uitvaartbranche is er
geen planning voor een maand te maken, we
moeten werken wanneer nodig. Daar zijn we
intussen aardig op ingesteld. Soms moeten we
op de kwekerij de boel de boel laten en weg om
te werken.”

KOSTPRIJS
Iets wat het stel redelijk kan plannen, is het
aankomende seizoen. Zo begint Wim in november met het zaaigoed. Vervolgens worden

alles doen’
alle planten ingepakt en in de kassen gezet om
te overwinteren. Begin januari begint de drukte. Wim stekt en scheurt zelf van de moederplanten die in de vollegrond op de kwekerij
staan. Wim heeft daar zo zijn redenen voor:
“Als je pluggen of stekken koopt begin je al met
hogere kostprijs. In deze branche is het centenwerk, daarom kun je beter met een zo laag
mogelijke kostprijs beginnen.”
Op deze manier het bedrijf runnen kan knap
lastig zijn in de drukke periodes. Daarom helpen twee parttimers op de zaterdagmorgen
Wim en Agnes met het oppotten. Wim: “We
hebben één lichting per jaar van zo’n 85.000
planten. Per ochtend kunnen we ongeveer
5.500 planten op potten. Hiervoor hebben we
een oude strooiwagen omgebouwd om potgrond in de potmachine te strooien. Alles potten we op in p9-potten. De houder van de potten is namelijk alleen daarvoor geschikt.” Het
regenwater wordt op de kwekerij zoveel mogelijk opgevangen. In het waterbassin op de kwekerij zit een nevelinstallatie. Dit is nodig omdat
er in Heelweg veel ijzer in het water zit.

COMBINATIE
In het sortiment dat Wim en Agnes kweken, is
veel Asarum, Persicaria en Geranium te vinden. Wim: “We hebben bijna geen kwekersrechtelijke soorten, met uitzondering van Geranium ‘Rozanne’. Sortimentsvernieuwing vind
ik lastig om te volgen en soms zijn nieuwigheden niet heel anders. Trends en vragen van het
aankomende jaar zijn daarnaast moeilijk in te
schatten. Zo hebben we een soort dat al vijftien
jaar goed verkocht en dit jaar ineens slecht verkoopt. Het blijft altijd lastig en daarom houden
wij ons sortiment redelijk stabiel.
Over sortimentszaken en de grootte van het
bedrijf maakt het stel zich niet erg druk. Agnes:

Agnes en Wim Lammers tussen een van hun passies

“Het zit in onze aard om buiten aan het werk
te zijn met onze planten.” Wim vult aan: “Groter zullen we niet worden, ook al is vaak door
collega’s gezegd dat we ons volledig zouden

moeten richten op de kwekerij. Deze combinatie werkt voor ons gewoon heel goed en wat de
toekomst brengt zien we wel. We kunnen altijd
nog alleen met de kwekerij verder.”
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