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Met goed wortelkluitje stekken eerder verplanten

Laanboomkweker wil onderscheidend zijn door kwaliteit

Willem Huibers: “We kunnen zo’n 500 soorten stek leveren van laanbomen en heesters.”

De kassen bij Batouwe Boomkwekerijen staan gevuld met trays
met pluggen waarin stekken van
jonge heesters en bomen staan. De
afwisselende kleurschakeringen
groen en rood geven de verschillende partijen weer. De planten
buiten zijn al net weer wat ouder.

Alles is gericht op een goede start en de
boomkwekers werken mee aan nieuwe
ontwikkelingen om hun planten een
optimaal wor-telstelsel mee te geven.
Batouwe Boomkwekerijen van de
broers Willem en Henk Huibers uit
Dodewaard is gespecialiseerd in de
vermeerdering van heesters en bomen.

Het bedrijf stamt uit 2005 en groeide
van drie klanten naar zo’n 350 klanten
nu. Ze kunnen zo’n 500 soorten stek
leveren van laanbomen en heesters.
Vooral de laatste drie jaar heeft de groei
doorgezet, ondanks de crisis.
Dat betekent niet dat ze alleen grote
klanten hebben. Willem Huibers: “We
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Het juiste oogsttijdstip komt heel nauw, omdat wij ze per stuk plukken, en de klant uniformiteit wil in kleur en gewicht.
willen niet teveel eieren onder één kip,
om ons risico te spreiden. Aan het
begin van de crisis zegden een paar
kwekers hun orders af. Zoiets kan
problemen opleveren. We hebben nu
klanten waar we tussen de honderd en
honderdduizenden stekken aan
leveren. Verder zijn we de afgelopen
jaren ook meer internationaal gaan
werken.”

Klanten
De klantenkring is divers. “We leveren
aan kwekers. Er is een kleine verschuiving naar mensen die tuincentra beleveren. Verder beleveren we aanlegen onderhoudsbedrijven in met name
Nederland, Engeland en Frankrijk, maar
we gaan ook leveren aan Scandinavische bedrijven. Verder zijn Rusland,
Polen en Duitsland in opkomst.”
De boomkweker ziet dat er een
ontwikkeling is om spillen en bomen
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in pot te leveren die al voor 80%
afleverbaar zijn. “De klanten hoeven
ze als het ware alleen nog maar over
te potten en een prijskaartje met
foto eraan te hangen. Zelf willen we
niet aan tuincentra leveren om niet
te concurreren met onze eigen
klanten.”

Steeds vaker stekken
Bomen vermeerderen kan door middel
van stekken, enten, oculeren en zaaien.
Bij zaaien krijg je variatie en dat wil je
niet. Laanbomenkwekers vermeerderen
vaak door enten en oculeren op een
sterkere onderstam.
Vanwege een aantal redenen is er
een trend naar stekken. Een daarvan is
uitgestelde onverenigbaarheid. Dat
houdt in dat de onderstam en cultivar
na tien of vijftien jaar alsnog uit elkaar
vallen. Daar zijn bijvoorbeeld gemeentes niet blij mee. “Sinds 2008 kweken
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we daarom een deel van onze laanbomen op eigen wortel. Wij proberen
ons daar ieder jaar verder in te ontwikkelen.”

Sleuvenpotten
Bij het kweken van bomen op eigen
wortels is het belangrijk om te zorgen
voor een goed wortelstelsel. Sinds
zeven jaar telen de broers in zogenaamde sleuvenpotten, die helpen bij de
vorming van een beter wortelstelsel.
“Deze potten hebben sleuven in de
wand. Als de wortels in contact komen
met lucht sterven ze af. Ze vormen dan
vanuit de stambasis nieuwe wortels,
die later voor een betere verankering in
de bodem zorgen”, legt Huibers uit.
De nieuwste ontwikkeling, dit jaar,
is de opkweek in spiderpluggen. Dit is
een concept van Horticoop, bestaand
uit een tray, netje en substraat. Het
netje is gemaakt van een biologisch

Tuinbouw
Relatiedagen
Moeilijke soorten

Het bedrijf groeide in acht jaar tijd van drie klanten naar zo’n 350 nu.
afbreekbaar materiaal dat in een mal in
de tray wordt gespoten. Op dit moment
is het concept beschikbaar voor vier
verschillende traymaten. “We hebben
het product ontwikkeld om ervoor te
zorgen dat het kluitje bij elkaar blijft”,
zegt Rob Bierman, substraat specialist
bij de tuinbouwtoeleverancier.

Minder wortelbeschadiging
Het voordeel van deze plug is minder
wortelbeschadiging en sneller overpotten in vergelijking met de paperpot en
lijmpluggen. De aansluiting van de
nieuwe plug is beter, waardoor de
zijkanten minder uitdrogen. “Verder
kunnen kwekers gewoon met eigen
stekgrond blijven werken. Ze hoeven
de partijen in de plug niet anders te

behandelen met watergeven en
bemesten. Op dit moment leveren we
de tray en plug en kunnen telers de
trays met netjes zelf vullen met
stekgrond. Vanaf volgend jaar hebben
we ook de optie van gevulde trays”,
aldus Bierman. De ontwikkeling is nog
nieuw. Na een test van een paar jaar bij
één teler, is de spiderplug dit jaar
geleverd aan ruim 25 bedrijven.
De nieuwe plug is nu beschikbaar
voor zuurminnende gewassen in een
potgrond tot een pH van 5,6. Bij een
hogere pH breekt het netje te snel af.
Horticoop werkt aan een variant voor
meer basisch geteelde gewassen met
een pH hoger dan 5,6 zodat de pluggen
ook geschikt zijn voor de teelt van
pot- en perkplanten.

Willem Huibers: “We gebruiken deze
plug voor moeilijke soorten die niet
snel willen wortelen en moeilijk uit de
tray komen omdat ze zo weinig wortels
hebben. De planten slaan beter aan dan
in lijmpluggen en na overplanten is de
hergroei goed. Doordat je de trays vlak
voor het moment van gebruik zelf kunt
afvullen met stekgrond, is het vochtgehalte goed.”
De boomkweker denkt minder
uitval te hebben, maar voor harde
cijfers vindt hij het nog te vroeg. In een
aantal gevallen heeft hij een behoorlijke teeltversnelling kunnen bereiken,
doordat hij de beter aangeslagen
stekken eerder kon verplanten. Hij wil
nog niet zeggen dat deze nieuwe
ontwikkeling voor al zijn stekken een
oplossing biedt. Deels moet hij er nog
mee leren werken.

‘Groen en techniek in één beurs’
Willem Huibers gaat jaarlijks naar
Tuinbouw Relatiedagen in Venray. “Maar
ook een bezoek aan een meer technische
beurs, zoals Tuinbouw Relatiedagen
Gorinchem, vind ik zeker interessant.” Als
bezoeker beoordeelt hij deze beurzen
positief. Maar Huibers heeft ook ervaring
als standhouder op meer productgerichte
vakbeurzen. “Dat zijn er heel wat bij
elkaar. Dat betekent ook keuzes maken.”
Hij pleit voor een of twee wat grotere
internationaal georiënteerde beurzen, op
een centrale plaats dicht bij een vliegveld.

Samenvatting
Batouwe Boomkwekerijen is
gespecialiseerd in jonge planten
van heesters en bomen. Trend is
om indien mogelijk te stekken.
Voor moeilijk wortelende gewassen gebruiken de broers Huibers
sinds deze zomer een nieuw type
pluggen. Deze ontwikkeling zorgt
voor een betere wortelkluit en
een teeltversnelling zodat eerder
overplanten mogelijk is.

Het voordeel van deze plug is minder wortelbeschadiging en snelle overpotten.
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