Het was tijd om een volgende
grote stap te zetten
Regio-In-Beeld Haaren-Udenhout, Wim van Strijdhoven: begonnen met een
stekkie en een lege portemonnee
Wim van Strijdhoven is een van de kwekers die ooit met bijna niets begonnen. Na een boomkwekerscarrière van ongeveer twintig jaar heeft hij de zaken
aardig voor elkaar, en zet hij in één keer een gigastap door de overname van een collega-bedrijf en twintig hectare grond in één blok.
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Praat tien minuten met de Udenhoutse boomkweker Wim van Strijdhoven, en je bent vijfentwintig
jaar terug in de tijd. Terug naar het menneke van
vijftien, dat op zijn fietsje en iets later op de trekker ’s ochtends vroeg vertrok naar de Bossche
veemarkt, om daar te handelen in schapen en
kalveren. Van Strijdhoven: ‘Ik was om half vijf op
de markt, maar moest vaak hard fietsen om om
half negen weer op school te zitten. Door de week
ging ik bij boeren in de buurt op zoek naar nieuw
vee. Het idee was om iedere week honderd gulden over te houden, maar dat mislukte natuurlijk
ook weleens. Dan verloor ik honderd gulden. In
het weekend werkte ik bij Moonen in Oisterwijk,
een coniferenkweker. Als ik mijn oudste zoon van
twaalf nu zie, dan gaat het allemaal veel makkelijker. Aan de andere kant is het nu veel moeilijker
om een bedrijf te beginnen. Vroeger kon dat,
beginnen met niks. Nu heb je meteen heel veel
kennis en geld nodig.’
Echt met een kwekerij beginnen deed Wim van

Strijdhoven op 22-jarige leeftijd, letterlijk achter
het huis van zijn ouders met een paar duizend
stekjes Thuja ‘Brabant’. Van Strijdhoven beschrijft
zijn boomkwekerscarrière: ‘Ik heb iedere keer een
klein stapje gezet en altijd goed gedraaid. Als twintiger ben je wild en pak je alles aan; als dertiger
werk je 24 uur per dag.’ Van Strijdhoven moet even
nadenken hoe hij dit moet afmaken en lacht breed:
‘Als veertiger kom je erachter dat hard werken voor
de dommen is.’ En daarna, wat serieuzer: ‘Als veertiger probeer je wat strategischer na te denken.’
Door dat strategisch nadenken kan Van Strijdhoven
zijn versnipperde kwekerij, die bestaat uit 35 hectare pachtgrond, verspreid over vijftien percelen,
en een loods in Loon op Zand, in afzienbare tijd
optimaliseren, door de overname van het bedrijf
van Christ Heijmans en daarnaast één aangesloten
blok goede cultuurgrond. Voor wie het nog weet:
Christ Heijmans werd vorig jaar voor een eerdere
editie van Regio-In-Beeld Haaren-Udenhout geïnterviewd en wist bij die gelegenheid op te merken:
‘Beginnen met je kwekerij is makkelijker dan stoppen.’ Met de kennis van nu klopt dat niet helemaal.
Heijmans heeft in één klap zijn totale bedrijf
verkocht, inclusief het huis waarin hij woont, en
kan het woonhuis vervolgens terug huren van Van
Strijdhoven.
Wim van Strijdhoven: ‘Het bedrijf van Christ
Heijmans, dat ik kan gebruiken als loods en voor
opslag van materialen, ligt maar een paar honderd
meter van het blok grond dat ik gekocht heb. Het
is de bedoeling dat ik die grond in de loop van de
jaren ga opplanten en tegelijk mijn oude huurgrond teruggeef aan de eigenaar. Ik wil niet in één
keer opplanten, omdat ik daar niet de afzet voor
heb.’
Geld
Van Strijdhoven doet geen uitspraken over de
kosten van de grond en de locatie van Christ
Heijmans. Een beetje research op internet leert
dat het in ieder geval om een miljoenentransactie
gaat. Grond is in Udenhout en Haaren relatief duur
door een florerende boomkwekerijsector, terwijl
ook veehouders nog steeds schreeuwen om grond
om hun mest op af te zetten. Van Strijdhoven blijft
koel onder mijn giswerk en wil er alleen over kwijt:
‘Ik heb al die jaren gewerkt en goed gedraaid.
Natuurlijk had ik de bank hiervoor nodig, maar
problemen om het geld bij elkaar te krijgen waren
er niet.’
Samenwerken
Met ongeveer 35 hectare grote haagplanten is
Van Strijdhoven niet echt groot, maar hij doet
naar eigen zeggen wel mee. Zijn bedrijf is met
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Naam bedrijf: Boomkwekerij van
Strijdhoven BV
Naam eigenaar: Wim van Strijdhoven
Samenwerkingen met: Kees van der Sande /
Hans van Strijdhoven
Opgericht in: 1996
Aantal hectares: 35 Ha
Dominante grondslag: zware zandgrond
Aantal medewerkers: 5
Gespecialiseerd in: haagplanten
3 belangrijkste gewassen/soorten:
Taxus- Prunus-Thuja
name gespecialiseerd in Prunus, Fargesia, Thuja,
Chamaecyparis , Taxus, Ilex en Photinia. Al met
al heeft hij een sortiment van ongeveer dertig verschillende cultivars. Buxus is ook bij Van
Strijdhoven zwaar teruggevallen: ‘Ik heb in verschillende periodes wel tien of meer hectares Buxus
gehad, maar dat is verleden tijd. Ik heb nog een
kleine twee hectare oude Buxus-planten staan,
waarvan sommige al twintig jaar in vorm gesnoeid
worden. Normaal doen die een paar honderd euro
per stuk, maar nu mag je ze hebben voor vijftig
euro.’
Naast de eigen kwekerij werkt Van Strijdhoven
ook samen met een aantal collega-boomkwekers.
Allereerst met buurman en achterneef Hans van
Strijdhoven van boomkwekerij De Kuil. Met dit
bedrijf exploiteren zij onder de naam Strijdplant
BV gezamenlijk tien hectare kwekerij. Ook met
boomkweker Kees van der Sande bestaat een
vergelijkbare samenwerking in de volle grond. Van
Strijdhoven: ‘Ik vroeg aan Kees van der Sande of hij
toevallig nog een stuk pachtgrond wist. Dat wist hij
wel, maar alleen op voorwaarde dat we dat samen
zouden exploiteren. Zo gezegd, zo gedaan. Wij
huren samen, brengen allebei arbeid in en delen
aan het eind de opbrengst. Daarnaast huurt Kees
van mij de kas voor zijn Ilex crenata produktie.
Filosoof
Van Strijdhoven is ondernemer, maar blijkt ook
filosoof te zijn. Over de stap om in één keer twintig
hectare grond te kopen: ‘Dit had ik over vijf jaar
niet meer gedaan.’ Of over de verhouding tussen
werken en geld verdienen en genieten van het
leven: ‘Hebzucht is gevaarlijk. Werken is belangrijk,
maar het is niet alles. De rest moet ook kloppen.’
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