'Een concept, dat is alles wat
mijn klanten blij maakt’
Vijfduizend soorten lijkt veel en is ook veel, maar toch slechts het topje
van de ijsberg
Het woord ‘concept’ lijkt wel een toverwoord, maar als je ernaar vraagt, blijkt iedere boomkweker daar zijn eigen interpretatie van te hebben. Arno
Rijnbeek van Rijnbeek en Zoon B.V. heeft eigenlijk weinig of niets met het woord, maar wil desgevraagd wel een definitie geven: ‘Alles wat mijn klanten
blij maakt.’
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Het is heet, tropisch heet, als ik mij meld voor
mijn afspraak bij Rijnbeek & Zoon B.V. aan de
Reijerskoop in Boskoop. En directeur Rijnbeek is
druk, razend druk. ‘Kan dat niet volgende week?’
vraagt Arno Rijnbeek direct als hij mij in de verzendhal ziet aankomen. Nee, dat kan eigenlijk
niet. Ook vakbladen hebben het weleens druk, en
in het geval van uw redacteur zelfs een geplande
vakantie en een deadline vlak daarvoor. Gelukkig
is de directeur van Rijnbeek en Zoon B.V. wel
bereid tot een snelle rondgang over het 6 hectares
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grote terrein, waarop op dit moment zo’n 3500
verschillende vaste planten worden geteeld. Arno
Rijnbeek: ‘Ik heb het recent uitgezocht. Vorig jaar
verkochten wij iets van 5000 verschillende soorten.’
Vijfduizend soorten lijkt veel en is ook veel, maar
toch slechts het topje van de ijsberg als je het
totaal aantal soorten en cultivars in ogenschouw
neemt. Rijnbeek schat dat hij op zijn eigen kwekerij
misschien wel 10.000 artikelen heeft gekweekt.
Niet alle soorten kunnen overigens de goedkeuring van de kweker wegdragen. Rijnbeek stopt met
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zijn rondwandeling over de kwekerij. Een welkome
stop, want Rijnbeek heeft haast en ik kan hem met
mijn veel kortere benen maar amper bijhouden. De
directeur laat mij een klein groepje Phlox paniculata zien, een nieuwe, bijzondere cv Phlox paniculata ‘Peppermint Twist’. Schandalig dat deze soort
goedkeuring heeft gekregen, is de mening van
Rijnbeek. Het uiterlijk is weliswaar bijzonder door
de roze-wit gestreepte tekening, maar de soort zou
verder allesbehalve stabiel zijn. Om dat te illustreren, vist Rijnbeek heel soepel vier, vijf, zes planten
uit de krat met planten. En inderdaad, de tekening
van deze bloemen is grotendeels verdwenen.
Het zijn gewone roze phloxen geworden. Phlox is
sowieso een belangrijke familie. Een paar meter
verder stopt de kweker bij twee groepjes phloxen.
Ze hebben ongeveer dezelfde paarse bloemkleur,
maar de ene groep zit dik onder de meeldauw en
blijft duidelijk achter in groei. ‘Dit bedoel ik met
“een concept is alles wat mijn klanten blij maakt”.
Wij testen alle planten die we van een breeder
krijgen graag eerst op het eigen terrein, om te zien
of ze wel voldoen onder Nederlandse omstandigheden.’

Klanten
‘Wie zijn jouw klanten’ is dan natuurlijk mijn
vraag. Het antwoord is kort en bondig. Wie niet.
Blijkt dat Rijnbeek en Zoon B.V. ongeveer de hele
wereld belevert met zijn bijzondere sortiment.
Belangrijkste zijn natuurlijk tuin- en plantencentra
in Nederland en aangrenzende landen, maar ook
handelaren en als wortelgoed naar Amerika.

volgde, waren een tweede Antoon en vader Nico
Rijnbeek, die nu ongeveer zeven jaar geleden een
stapje terug heeft gezet en de aandelen heeft
overgedragen aan zoon Arno, maar op de dag van
het interview nog steeds aan het werk is, aangezien hij de Amerikaanse klanten behartigt.

Druk
Als je over het terrein loopt, kun je ook zien
waarom het zo druk is. Het is eind juni en de echte
toptijd is achter de rug, maar overal op het terrein
zijn medewerkers bezig om planten verzendklaar
te maken. Dat gaat bij Rijnbeek met een slim
systeem. Omdat het perceel aan de Reijerskoop
lang en smal is, is midden over het terrein een
lopende band geplaatst, waarop telkens kleine
groepjes geplaatst worden. Die rollen dan automatisch naar de verzendhal, waar de P9-potten in
verzendkratten worden overgezet en daarna op de
Deense karren.
Arno Rijnbeek (42 jaar) is de vierde generatie
Rijnbeek in het bedrijf. Overgrootvader Antoon
Rijnbeek is het bedrijf in 1914 begonnen. Wat
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