drie basisscholen.” Maar voor de kwe
kerij is aandacht vanuit het hele land:
“We verkopen overal, tot in Friesland
aan toe. We staan ieder jaar op TuinIdee
en dat heeft duidelijk effect: naderhand
krijgen we volop bestellingen. Die lever
ik netjes af. Ik maak een planning, laad
een paar bomen in en ga op pad. We
leveren sowieso aan huis en planten ze
ook nog als het moet.”
Arlen van Liere: ‘Ik integreer in mijn tuinontwerpen ook fruitbomen, waarom ook niet?!’

Op bezoek bij:

De Fruittuin
Arlen van Liere is samen met zijn vader eigenaar van twee
ondernemingen in het Zeeuwse Kapelle: een hoveniersbedrijf
en… een fruitboomkwekerij. “Waarom ook niet? Fruitbomen
passen in iedere tuin. Ik probeer ze altijd wel in het ontwerp te
krijgen,” aldus de eigenaar van De Fruittuin.
Door Remco Faasen

Gezien de familiegeschiedenis is het
heel logisch dat op de Wemeldingse
Zandweg, nèt buiten de bebouwde kern
van Kapelle, twee bedrijven een terrein
delen. De opa van Arlen van Liere begon
in 1961 een kwekerij waar zijn vader al
snel in meedraaide. Toen hij een opval
lende overstap naar de NS maakte,
bleef Van Liere’s vader hobbymatig fruit
bomen kweken. Arlen zelf trok onder
tussen zijn eigen plan en gaf toe aan zijn
passie: hovenier worden. “Na een paar
jaar loondienst ben ik in 2001 als zelf
standig hovenier begonnen. Mijn vader
was een paar jaar daarvoor weer aan de
slag gegaan als professioneel kweker
van met name fruitbomen nadat hij bij
de NS werd bedankt.”

Samenwerken
Wat zo voor de hand leek te liggen,
duurde toch nog tot 2007: de bedrijven
van vader en zoon werden één onder de
naam De Fruittuin. “Mijn interesse ligt

weliswaar meer bij het hovenierswerk
maar toen mijn vader wat ouder werd,
vond hij het toch zonde om een goed
lopend bedrijf zomaar aan de kant te
zetten. Daarom hebben we de boel
op een hoop gegooid en zijn we gaan
samenwerken. Mijn vader is nu 66 en
bouwt langzaam af, ik ben inmiddels
voor tachtig procent eigenaar. Vanaf half
oktober tot eind april zijn we voorname
lijk bezig met de boomkwekerij en vanaf
begin mei tot half oktober met het hove
nierswerk. Natuurlijk loop het werk door
elkaar heen maar als iemand mij in maart
vraagt een schutting te plaatsen informeer
ik eerst of dat toch echt niet in juni kan.”

Werkterrein
Het werkterrein van de hovenierstak van
De Fruittuin ligt tussen Middelburg en
Bergen op Zoom. “Met een paar uit
schieters Noord-Brabant in. We werken
eigenlijk alleen bij consumenten, alleen
in Kapelle doen we het onderhoud bij

Fruitbomen
Van Liere is verknocht geraakt aan fruit
bomen. “Ik probeer ze altijd wel in het
ontwerp van een tuin te krijgen ja. Waar
om ook niet? Ze passen in iedere tuin.
Er zit ook een stijgende lijn in de ver
koop van fruitbomen. Het gaat dan wel
om gangbare bomen als appel en peer,
of klein fruit als bramen, bessen en
frambozen. Pas als mensen écht inte
resse hebben probeer ik het met bomen
waar meer specialistische kennis voor
nodig is zoals abrikoos, kweepeer of
walnoot. In Zeeland is fruit in de tuin al
lang en breed geaccepteerd maar als ik
richting Noord-Brabant of Zuid-Holland
ga, moet ik mensen écht overtuigen. Ze
zijn dan oprecht verbaasd te horen dat
een beetje appelboom zó twintig kilo
appels kan opleveren.”

Toekomst
De zaken gaan goed, de toekomst lijkt
rooskleurig voor De Fruittuin. Over twee
jaar betrekken de gezamenlijke bedrijven
een nieuw terrein van twee hectare
verderop in Kapelle. Maar er is toch één
ding waar Van Liere mee zit: de opvolging
van Van Liere senior. “Naast mijn vader
werken er een uitzendkracht en een sta
giair mee in het bedrijf. We hebben werk
zat en natuurlijk denk ik dan wel eens aan
uitbreiden, maar ik ben er ook huiverig
voor. Ik hoor toch wel vaak slechte verhalen
over het gebrek aan betrokkenheid bij
personeel. Maar ik moet wel verder, er
moet echt een vaste kracht bij als mijn
vader definitief stopt. Ik vind het wel
lastigom écht een goede kracht te
vinden, ik heb nog niemand gevonden
waar het echt mee klikt. Misschien moet
ik ook wat zakelijker worden. Wellicht
kan de VHG daar een rol inspelen, voor
mij is het wel een van de redenen
geweest om in januari lid te worden.”

