Dick Blom Boomkwekerijen:
Wij kunnen het!
‘Lastige’ brem en parelbes al jaren favoriet bij Dick Blom Boomkwekerijen
Dick Blom Boomkwekerijen heeft een relatief grote omvang. Op zo’n 7 ha wordt er bij de Boskoopse kweker Cytisus, Pernettya, Hydrangea en Ilex
gekweekt. Maar liefst 1.000.000 planten op pot per jaar. ‘Dat is onze kracht; of we nu 10.000 of 100.000 moeten afleveren, we kunnen het.’
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had toen ruim 6 ha – gaf Blom te kennen best nog
grond bij te willen kopen als de kans zich voordeed. Onlangs kocht hij een nabijgelegen perceel
erbij. Dat was hij niet van plan, maar er deed zich
een goede kans voor. Een nadrukkelijke wens tot
uitbreiden heeft hij echter niet.
Anno 2018 bestaat de kwekerij uit 7 ha en de
hoofdteelt bestaat uit Cytisus en Pernettya. Dit
wordt aangevuld met Hydrangea en sinds enige
tijd met Ilex crenata ‘Dark Green’. Jaarlijks verzorgen
Blom en zijn werknemers 1.000.000 planten op pot,
van maat P9 tot P23 en ton sur ton verpakt, zodat
de klant, ook voordat de plant in bloei staat, ziet
welke kleur deze gaat krijgen. De afzet is divers:
tuincentra, supermarktketens en via tussenpartijen
direct aan consumenten door heel Europa. Er zijn
vier vaste medewerkers die elk een vaste taak
op zich nemen (teelt, afleveren of aansturing) en
daarnaast zijn er seizoenskrachten. Zelf doet Blom
acquisitie en zit hij in de vrachtwagen.
Assortiment
Blom rijdt me rond de kwekerij om de teelt te laten
zien. Veel van de Cytisus hebben bessen. De planten zijn bescheiden van formaat, potmaat P9, maar
de duizenden parelbessen samen zorgen voor een
fleurig karpet rond de loodsen. Het resultaat mag
er zijn, al heeft de leek geen idee van de moeite
die eraan vooraf ging. Blom omschrijft zijn teelt
als moeilijk. ‘Vooral Pernettya is veel handwerk. De
plant kenmerkt zich door haar besjes (Blom heeft
ze in wit, roze of rood, red.), maar het is moeilijk
om die erin te krijgen.’
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‘Dat is het nadeel van dit
werk: als je dit doet, ben je
áltijd aan het werk’

De takken die boven de plant uitschieten, worden bovendien met de hand afgeknipt, zodat
alle aandacht naar de bessen gaat. Hoe groter
de potmaat, hoe meer van die sprieten de plant
heeft. Cytisus (brem) is gevoelig voor ziektes. In de
loods wordt meteen duidelijk wat Blom bedoelt
met handwerk bij de Pernettya. Zijn zoon Ruud is
samen met enkele anderen bezig de uitstekende
takjes af te knippen en maakt even tijd om met zijn
vader op de foto te gaan. ‘Hij en zijn broer hebben
mogelijk interesse om het bedrijf over te nemen’,
vertelt Blom. ‘Ruud werkt al mee in het bedrijf, zijn
broer heeft nog nooit in het bedrijf gewerkt, maar
doet wel elders ervaring op. Van mij mogen ze
het bedrijf overnemen, maar het móét niet. Laat
ze eerst maar andere dingen proeven. Dat is het
nadeel van dit werk: als je dit doet, ben je áltijd aan
het werk.’

In zijn kantoor in zijn loods vertelt eigenaar Dick
Blom over zijn bedrijf. Mijn eerste beeld van hem:
een man met een getting things done-mentaliteit.
Blom heeft kwekersbloed; zijn vader had een
boomkwekerijbedrijf. Blom besloot om niet diens
bedrijf in te stappen, maar startte zijn eigen kwekerij in 1986. Eerst pachtte hij grond, in 1998 kocht
hij grond op de huidige locatie, die hij uitbreidde
toen zich mogelijkheden voordeden om gronden
van buren op te kopen. Op een luchtfoto van zijn
bedrijf toont hij welke gronden van hem zijn. In
een interview met Boom in Business in 2010 – hij
Naam bedrijf: Dick Blom Boomkwekerijen
Eigenaar: Dick Blom
Opgericht in: 1986
Aantal hectares: ca 7 ha
Aantal medewerkers: 4
Gespecialiseerd in: Cytisus, Pernettya en
Hydrangea
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Ilex
Op een deel van zijn terrein kweekt hij Ilex crenata
‘Dark Green’. ‘Ilex Concepts vroeg of wij deze plant
voor hen wilden kweken. Vroeger kweekten we
Cytisus op stam. Toen die eruit ging, zijn we voor
de Ilex gegaan, nu ruim een jaar geleden. Ilex is op
zich niet moeilijk, maar je moet er wel mee leren
omgaan.’

Hij is gewend geraakt aan die lastige teelt, vertelt
Blom, ‘maar dat betekent niet dat het makkelijk is.
De teelt is elk jaar een uitdaging; je weet nooit hoe
het loopt.’ De extreme hitte en droogte in de zomer
van dit jaar heeft hij goed doorstaan, mede dankzij
het grote waterbassin op zijn perceel, waar hij
water van goede kwaliteit heeft kunnen opslaan.

‘We hebben een redelijk
vast assortiment en redelijk
vaste aantallen’

Vast sortiment en aantallen
Plantarium, dat op het moment van schrijven
bijna plaatsvindt en dus ter sprake komt, is vaste
prik voor Blom. Hij staat er al meer dan 25 jaar en
ontmoet zijn meeste klanten daar. Echte nieuwigheden toont hij niet. ‘We hebben een redelijk vast
assortiment en redelijk vaste aantallen.’ Die consistentie geldt ook voor zijn team. De meeste medewerkers werken er al lange tijd en Blom kwam met
hen de zware crisisjaren door. ‘We hebben het net
gered, maar ik heb behoorlijk wat nachten wakker
gelegen van de vraag hoe ik dingen moest betalen’. Inmiddels ligt hij op koers en is er weer ruimte
om te investeren. ‘Zo zijn we nu bezig met dingen
optimaliseren en het wegwerken van achterstallig
onderhoud; opknappen en hier en daar asfalteren.’
Slim ondernemerschap
‘In het beginkwam je er nog met lang en hard wer-
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ken’, vertelt Blom. ‘Tegenwoordig moet je ook slim
werken. We zijn groter geworden door met klanten
mee te groeien. Citycus wordt niet meer zoveel
gekweekt en het is afwachten of we die groeiende
vraag aankunnen.’ Aan grote orders is hij wel
gewend. ‘Gisteren, bijvoorbeeld, kreeg ik een order
van 45.000 planten, vandaag 60.000. Meer kweken
gaan we niet doen. Vroeger moest alles groeien en
groeien, maar daar heb ik van geleerd, want er kan
altijd een moment komen waarop je ineens niks
hebt. Gelukkig kunnen we nog steeds alles waarmaken, maar als er orders bijkomen, wordt het
krap. Wat we beloven komen we ook na, of we nu
10.000 of 100.000 planten moeten afleveren. Dat is
echt onze kracht.’

Be social
Scan of ga naar:
www.boom-in-business.nl/article/27065/
we-zijn-gewend-aan-moeilijkere-teelt-maar-dat-betekent-niet-dat-het-makkelijk-is
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