Regio
in beeld

In deze uitgave van Boom In Business
vindt u de vierde editie van onze rubriek
Regio-in-Beeld. Na Oost-Groningen, Brabant
(Oirschot) en Gelderland (Opheusden-Kesteren)
is nu Zuid-Holland aan de beurt. En waar kun
je dan anders naartoe dan naar Boskoop?
Ik ben nu bijna tien jaar intensief bezig als
redacteur in de boomkwekerij, maar als er
één ding opvalt in de gesprekken, is het dat
Boskoop steeds wordt doodverklaard, maar
nooit wordt begraven.
Auteur: Hein van Iersel

Boskoop is al vaak doodverklaard, maar nog nooit
begraven
Iwan Kleiweg (Rabobank): ‘Moderne boomkweker heeft heel andere
competenties dan alleen teelttechniek’
Het beeld dat in de interviews in deze uitgave van
Boom-In-Business ontstaat, is zelfs nog een paar
slagen positiever. Min of meer at random hebben
wij drie bedrijven geselecteerd die samen een
beeld van de sector in Boskoop en Hazerswoude
moeten geven: een boomkweker die voor de volle
honderd procent bezig is met opkweken, een
handelaar die ook nog wat planten opkweekt, en
als laatste een bedrijf dat net dit jaar zijn kwekerij
heeft afgestoten en zich vol op cash & carryactiviteiten stort. Van niemand hoor je dat het
alleen maar crescendo gaat, maar waar hoor je
dat wel in de boomkwekerij? Het overheersende
gevoel is optimisme. ‘We zijn van ver gekomen,
maar er is weer vertrouwen in de toekomst en we
gaan weer investeren.’
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Dat is heel anders dan het algemene gevoel over
Boskoop. Boskoop zou dood zijn als teeltcentrum
en hoogstens nog meedoen als centrum van
de handel. De grond in Boskoop is te duur om
op te produceren en bedrijven kunnen op die
smalle tuintjes niet economisch efficiënt werken.
Daarnaast zou de helft van Boskoop te koop staan
en houdt een groot deel van de Boskoopse
kwekerijen het de komende tien jaar voor gezien.
Als we dit afzetten tegen de sectoren, dan klopt
dat beeld overigens aardig. In de afgelopen vijftien
jaar is het aantal boomkwekerijen in Zuid-Holland
veel sterker afgenomen dan in de andere belangrijkste teeltprovincies. Verder is Zuid-Holland de
enige provincie waar naast het aantal bedrijven
ook het areaal is afgenomen.

Diner
Het is een goede gewoonte dat wij de drie Regioin-Beeld-interviews afsluiten met een gezamenlijk
diner. Dit keer waren daar naast de drie kwekers
ook Iwan Kleiweg en Dave Marcus van de
Rabobank, sponsor van het initiatief, bij aanwezig.
‘De algemene trend is dat 2015 een redelijk jaar
is geweest voor de meeste kwekers’, zo meldt
Kleiweg. ‘Uit de eerste cijfers die nu bij ons op
kantoor binnenkomen, blijkt dat 2016 voor veel
kwekers goed is geweest. En daarnaast lijkt 2017
minstens zo goed als 2016.’
Volgens Kleiweg blijkt dit – heel voorzichtig – ook
uit de investeringen: ‘De investeringen trekken
beperkt weer aan. Grote projecten zien we nog
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Ontwikkeling boomkwekerij Zuid-Holland vergeleken met drie andere provincies

Zuid-Holland

bron: CBS
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Infrastructuur
Een veel gehoorde klacht tijdens de drie interviews met Moerings, Stolwijk en Verkleij betreft
de gebrekkige infrastructuur van Boskoop.
Kleiweg van de Rabobank nuanceert dit: ‘Met de
nieuwe rondweg is Boskoop-Oost goed ontsloten.
Boskoop-West blijft een aandachtsgebied. Met het
doortrekken van de Roemer over de Dijkgraafweg
vinden wel verbeteringen plaats.’
Starters
De belangrijkste conclusie uit het interview met
starter David Moerings wordt bevestigd door de
Rabobank. Kleiweg: ‘Het aantal starters blijft laag.
Starten en tegelijk kopen is zonder eigen of
familievermogen vrijwel niet haalbaar. Oorzaak
is de kapitaalsintensiviteit van de boomkwekerijsector en de lange aanlooptijd naar volproductief
met een teeltduur van één à twee jaar.
De oplossing is starten op een huurbedrijf en pas
na een jaar of vier en bewezen prestaties grond
aankopen. Ook dan blijft het een uitdaging en is
veelal achtergesteld vermogen en een garantielening van de overheid nodig. Een starter heeft
een lange aanlooptijd nodig. Wat kan helpen, is
dat de oud-eigenaar accepteert dat een deel van
de betaling wordt uitgesmeerd over een aantal
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jaar.’ Tijdens het diner legt Kleiweg nog eens uit
hoe de Rabobank hierin staat. ‘Wij zijn kritisch bij
het financieren van starters, omdat de statistieken
bewijzen dat veel starters het niet redden.’
De eerste periode is volgens de accountmanager
kritiek, maar bijna even belangrijk is de periode
direct daarna. Een starter kan heel succesvol zijn
op het moment dat hij of zij alleen werkt en alles
zelf in de hand heeft, maar bij doorgroeien moet
je als starter de capaciteiten hebben om je bedrijf
te managen. Dat vraagt heel andere competenties.
Kleiweg hecht er wel aan dat de teneur van zijn
verhaal richting starters niet te negatief is: ‘
Wat wij uiteengezet hebben zijn de problemen
waar we tegen aanlopen met het financieren
van starters. Dit proberen we op te lossen door
juist bij starters in een vroegtijdig stadium te
begeleiden bij het opstarten van een bedrijf.
Op tijd de verwachtingen managen en gezamenlijk
een strategie bepalen hoe een starter uiteindelijk
tot een succesvol bedrijf kan uitgroeien maakt dat

Iwan Kleiweg
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weinig, maar investeringen in grond en uitbreiding
zien we mondjesmaat toenemen. De grondprijs
is door het dal heen, maar de verschillen blijven
groot. Voor goed land wordt ongeveer 12 tot
13 euro per meter betaald met uitschieters naar
boven. Slecht land heeft bijna geen ondergrens en
zit op de prijs voor weiland met een kleine opslag.’

2016

daling / stijging

Gelderland

het wel degelijk lukt om startende boomkwekers
in het zadel te helpen.
Ook Kleiweg blijft echter geloven in de toekomst
en kracht van Boskoop: ‘Je ziet incidenteel wel dat
de grotere bedrijven voor hun groei niet alleen
de focus op Boskoop hebben. Bedrijven die veel
kasoppervlak nodig hebben of met akkerbouwmatige teelten, wijken met een nevenlocatie uit
naar andere gebieden. De hoofdvestiging blijft dan
vaak wel in Boskoop vanwege de handelsfunctie
en de logistiek gunstige ligging in het westen van
het land.’

Be social
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Ouderwetsch wordt weer
nieuwerwets
Johan Stolwijk scoort nog steeds met persoonlijk contact en een-op-eenverkoop
Nieuwe verdienmodellen als internet en Groendirect winnen ook in Boskoop terrein. Gelukkig is daarnaast bij sommige bedrijven ook de ouderwetse
manier van zakendoen, waarbij het om persoonlijk contact gaat, nog steeds van kracht. Johan en John Stolwijk van Joh. Stolwijk & Zonen aan het Rijneveld zijn wat dat betreft een goed voorbeeld.
Auteur: Hein van Iersel
Ik heb een interviewafspraak gemaakt onder voorbehoud. Het is eind maart en dat is met afstand
de drukste tijd van het jaar. Voor Johan en vader
John Stolwijk en hun twintig medewerkers is het
dan volle kracht voorruit om alle orders op tijd de
deur uit te krijgen. Anderzijds zijn vader en zoon
ook wel vereerd dat hun bedrijf is uitgekozen en
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uiteindelijk maken ze met zijn tweeën ruim twee
uur tijd vrij om mij te woord te staan en rond te leiden door de hallen aan het Rijneveld. Joh. Stolwijk
& Zonen is een goed voorbeeld van de levende
historie van Boskoop. Ga maar na: het bedrijf is
gespecialiseerd in de levering van een zeer groot
sortiment bomen, sierheesters en vaste planten

aan met name zelfstandige tuincentra in Duitsland.
Kom daar maar eens om in een tijd dat het sortiment danig aan het verschralen is en het lijkt dat er
meer planten verkocht worden bij de bouwmarkt
dan in het tuincentrum. Duitsland is goed voor
ongeveer 80 procent van de omzet, maar het
bedrijf exporteert naar alle Europese landen.
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John Stolwijk vertelt iets over de geschiedenis van
het bedrijf. ‘Mijn opa, Johan Stolwijk, is begonnen
met het bedrijf in 1923, maar met name mijn vader
Pam Stolwijk heeft het bedrijf grootgemaakt. Hij
is twee jaar geleden overleden, maar was eigenlijk
bijna tot de laatste weken actief betrokken bij het
bedrijf en de verkoop. Mijn vader was boomkweker in hart en nieren en ook actief in de sectoren,
onder andere als bestuurslid van de Boskoopse
Culturen. Reizen is voor ons heel belangrijk. Mijn
broer Frank, Johan en ik zijn ieder jaar vanaf half
mei gemiddeld drie tot vier maanden op reis.
Klanten bezoeken, orders noteren en vertellen
wat we voor het komende seizoen in petto hebben. Dat mag ouderwets lijken in een tijd van
Groendirect en internet, maar voor ons werkt het.
Het werkt zelfs goed. Het afgelopen jaar hebben
wij duidelijk beter gescoord.’

Vierde generatie
John en Johan en zijn broer Michel Stolwijk zijn
respectievelijk de derde en vierde generatie van
het bedrijf, waarbij vader John sinds kort volledig
aandeelhouder is en de aandelen van zijn broer
Frank heeft overgenomen. Ook Frank Stolwijk heeft
kinderen, maar die hebben geen ambitie om in het
bedrijf te komen. Daarom zijn de aandelen naar
John Stolwijk gegaan, met de kennelijke bedoeling
dat zijn zonen Michel en Johan in het bedrijf groeien en op een gegeven moment eigenaar worden.
Zoon Johan Stolwijk (26 jaar) heeft er in ieder geval
wel de opleiding voor. Hij heeft in Wageningen op
Larenstein gezeten en daar international agribusiness gestudeerd. De tweede zoon, Michel, is nog
veel jonger, pas 21 jaar, en zit nog op school, maar
heeft in principe ook de ambitie om in het bedrijf
te groeien.

Omzet
Hoeveel omzet het bedrijf daarmee gescoord
heeft, is dan natuurlijk mijn vraag. Helaas, daar willen John en Johan niet mee in de krant.
Stolwijk houdt vast aan de oude vertrouwde verkoopmethodes. Tegelijk gaat het bedrijf wel mee
in de moderne technologie. Het bedrijf gaat binnenkort met een webshop werken, zodat klanten
nog makkelijker kunnen bestellen, en de automatisering wordt op dit moment omgezet van Star naar
TSD. Johan Stolwijk daarover: ‘Star werkte perfect
voor ons, maar we hebben het idee dat TSD voor
de toekomst een betere keuze is.’

Als ik aan vader en zoon vraag wat hun belangrijkste innovaties zijn, gaat het eerder om nieuw
sortiment en de presentatie van dat sortiment via
een jaarlijkse poster en een eigen lijn etiketten
dan om technische zaken. Stolwijk is van oudsher
een bedrijf dat veel belang hecht aan bijzondere
soorten. Johan Stolwijk: ‘Natuurlijk verkopen wij
Magnolia soulangeana, maar onze klanten willen
liever een van de bijzondere magnolia’s die wij in
het sortiment hebben en waarvan wij vaak zelf
de licenties hebben. Voorbeelden daarvan zijn
Magnolia ‘Black Tulip’ en Magnolia ‘Genie’. Wat geldt
voor Magnolia, geldt ook voor bijvoorbeeld Cornus
en Rhododendron. Alleen al van Cornus heeft het
bedrijf dertig soorten in de eigen catalogus staan.

Magnolia Sunrise

Voor bepaalde klanten is het sortiment overigens
nog veel groter dan wat in diezelfde catalogus
staat. Sinds kort heeft junior Johan Stolwijk een
grote Engelse tuincentrumketen als klant, waarvoor de complete inkoop, ook van vaste planten,
wordt georganiseerd. Dat geen plantengroep
waarin Stolwijk van oudsher gespecialiseerd is,
maar voor dit Engelse bedrijf wordt graag een uitzondering gemaakt.
Fijnmazig
Als ik later met John en Johan door de hallen van
de boomkwekerij loop, kan ik met eigen ogen
zien wat dit inhoudt. Het is een drukte van belang.
Iedere klant heeft zijn eigen nummer aan de wanden van de hallen en er worden in hoog tempo
Deense karren gevuld en met folie omwikkeld,
klaar om op transport te gaan. Vrachtwagen rijden
af en aan, vooral kleine pick-uptrucks en bestelwagens van Stolwijk zelf, die ergens is Boskoop een
paar missende planten gaan ophalen om een order
compleet te maken.
Achter en naast de hallen waar de orders compleet
worden gemaakt, is een aantal kassen en een pottenveld die fungeren als voorraadschuur. John
Stolwijk wijst op een groepje bamboestruiken: ‘Als

Clematis Taiga

Magnolia Satisfaction
www.boom-in-business.nl
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bijzondere soorten waarvoor we moeilijk kwekers
kunnen vinden, en zelfs nog een beetje vollegrond.
Vollegrond zal in de handel met tuincentra binnenkort helemaal tot het verleden behoren, maar
zal nog wel enige tijd blijven bestaan voor afzet
naar bijvoorbeeld Duitse kwekers die willen doorkweken.’
Stolwijk is groot in Duitsland, maar zeker niet de
grootste. Concurrent Landgard –hoewel John
Stolwijk dat woord liever niet gebruikt – heeft
alleen al in Berlijn vier afhaalcentra. John Stolwijk:
‘Landgard is een concurrent, maar tegelijk ook
leverancier en afnemer. We doen veel dingen
samen. In het verleden hebben een aantal
Boskoopse bedrijven geprobeerd om serieus de
concurrentie met Landgard aan te gaan. Dat is
steeds mislukt en volgens mij ook onmogelijk. Het
is in ieder geval niet iets wat wij ambiëren. Wij willen doen waar we sterk in zijn, en dat is persoonlijk
contact met onze klanten en van daaruit groeien.’

John Stolwijk

Johan Stolwijk

wij een order krijgen voor bijvoorbeeld bamboe,
dan bestellen we er vaak een paar extra, omdat we
bijna zeker weten dat daar snel naar gevraagd zal
worden.’ Als we later wat rondscharrelen over het
pottenveld, verontschuldigt Johan Stolwijk zich
nog een keer omdat het er allemaal wat rommelig
uitziet. ‘Over een of twee weken, als de ergste
drukte achter de rug is, gaan we dit pottenveld
eens goed onder handen nemen. Dan zullen er ook
nog winkeldochters tevoorschijn komen, planten
waarvan wij niet wisten dat we ze nog hadden.’

Kwekerij
Als je door het logistieke centrum van Stolwijk
loopt, zou je snel vergeten dat het bedrijf ook nog
een eigen kwekerij heeft. Die kwekerij heeft toch
de respectabele omvang van ongeveer tien hectaren, verdeeld over een aantal locaties in Boskoop.
John Stolwijk: ‘Als dingen gaan zoals ze nu gaan,
zal de eigen kwekerij steeds minder belangrijk voor
ons worden. Nu bestaat onze omzet misschien uit
tien procent eigen kweek, maar dat zal gegarandeerd nog lager worden. Wij kweken nu vooral de
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De naam Boskoop is heel
belangrijk voor ons
Door de focus op cash & carry krimpt de kwekerij tot hobbyformaat
Op bezoek gaan bij een boomkweker betekent meestal plaatsnemen aan de stektafel en een bakkie halfkouwe pleur uit een automaat. Hoe anders is het
bij boomkwekerij A. Th. Verkleij. Dit bedrijf heeft met afstand de mooiste loods en het mooiste kantoor die ik ooit bij een boomkweker heb gezien. En
zelfs de koffie is te drinken.
Auteur: Hein van Iersel
Ons Regio-in-Beeld-interview is precies
goed gepland. Het nieuwe onderkomen van
Boomkwekerij Verkleij is net klaar en in gebruik.
Her en der is nog een likje verf nodig, en verder
moet de ‘huisboom’ nog geplant worden: een
gigagrote moeraseik, Quecus palustris, die is meegekomen van de oude locatie. Hans Verdel en Ans
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Verkleij zijn al jaren eigenaren van het bedrijf, dat
ooit is opgericht door de vader van Ans Verkleij als
een kwekerij die zich aan De Boezem in Boskoop
vooral specialiseerde in vrucht- en laanbomen en
bos- en haagplantsoen. Ans Verkleij: ‘Heel Boskoop
kwam hier zijn vruchtbomen halen.’ De ontwikkelingen in Boskoop staan echter niet stil en het

ongeveer drie hectare grote bedrijf werd geconfronteerd met plannen van de gemeente om op de
locatie woningbouw toe te staan. Dat betekende
afscheid nemen van de oude locatie, maar feitelijk
ook van het oude specialisme. De nieuwe plek
werd dicht bij huis gevonden. Letterlijk zelfs: het
echtpaar Verdel-Verkleij kreeg vergunning om pal
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In een standaardsortiment dat betaalbaar is voor iedereen, mag Viburnum tinus niet ontbreken.

wij verkochten, kwam ongeveer 10 procent van de
eigen kwekerij. Dat zal nu dalen naar nul.’

achter hun woonhuis, op een paar honderd meter
afstand, een nieuw bedrijfsgebouw neer te zetten.
Op de oude locatie was met drie hectares nog wel
serieus ruimte om te kweken; op de nieuwe plek
is dat veel minder. De nieuwe locatie is ongeveer
één hectare groot. Dat betekent dat er weinig
plaats overblijft voor een boomkwekerij naast de
cash & carry die feitelijk al jaren de hoofdtak van
het bedrijf is. Hans Verdel: ‘Van de producten die

Voorzijde. Alleen de moeraseik moet nog geplant worden.

Hoe dan ook, de verkoop van de oude locatie zorgde ervoor dat de middelen aanwezig waren om te
investeren in een compleet nieuw bedrijfsgebouw
aan De Oude Wijk in Boskoop. En dat is geweldig
gelukt. Ik heb nog nooit zo’n mooie bedrijfshal
voor een boomkwekerij gezien, zowel van binnen
als van buiten. Het boomkwekersechtpaar heeft
veel natuurlijke materialen toegepast: Siberische
lariks als gevelbekleding aan de buitenkant, maar
bijvoorbeeld ook binnenmuren met leemstuc. Ook
op het gebied van energie is het gebouw aan de
eisen van de toekomst aangepast. Er loopt geen
gasleiding naar het gebouw en warmte wordt
geleverd via een warmtekoppeling.

Ans Verkleij: ‘Ik zit meer tijd op kantoor dan thuis,
dus wat meer aandacht voor de inrichting vind
ik wel belangrijk.’ Verder bestrijdt Hans Verdel
dat iets meer aandacht voor het bouwproces en
duurzame materialen meteen veel duurder is: ‘De
belangrijkste dingen blijven allemaal hetzelfde. Je
moet hier sowieso heien en je moet toch een muur
neerzetten. Die muur kun je dan bekleden met een
standaard damwandprofiel of met hout. Misschien
is hout iets duurder, maar op het totaal maakt het
weinig verschil.’
Cash & carry
Een cash & carry beginnen in Boskoop, dat is toch
zoiets als eieren verkopen in Barneveld? Volgens
Hans Verdel valt dat heel erg mee. In Boskoop is er
maar één serieuze concurrent: Greenlink, maar die

Achterzijde van het nieuwe pand.
www.boom-in-business.nl
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richt zich op een heel ander segment van de markt.
Verkleij richt zich vooral op het beleveren van
‘gewone’ tuinen, waarin een sortiment thuishoort
dat door Jan en alleman te betalen is. Die focus
heeft ervoor gezorgd dat Verkleij levert aan hoveniers in een ruime cirkel rondom Boskoop, in sommige gevallen zelfs tot ver in Noord-Holland en
Utrecht. Wel maakt Verdel er bijna zijn persoonlijke
missie van om zijn klanten in aanraking te brengen
met bijzonder sortiment.

Met afstand de mooiste
loods die ik ooit bij een
boomkweker heb gezien.
Regio
in beeld

Zelfs de koffie is te drinken

Ruime en lichte loods met muurbekleding van damwandplaten.

Hans Verdel: ‘Gelukkig hebben we een fatsoenlijke
prijs gekregen voor de oude locatie, maar door
de verhuizing is de kwekerij wel tot een absoluut
minimum gekrompen. Misschien een paar duizend
meter. Zo klein dat het bijna een hobby begint
te worden.’ Verdel begint te filosoferen over het
oude Boskoop: ‘Voor ons is de naam Boskoop heel
belangrijk, omdat dit nog steeds garant staat voor
kwaliteit, maar feitelijk vindt er al heel veel jaren
een enorme verschraling plaats.’
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Starten in de boomkwekerij
is eigenlijk onmogelijk, maar
het kan wel
David Moerings: ‘Als je niet bang bent kunt je hard gaan, maar ook hard op je
bek gaan’
Je eigen boomkwekerij starten is lastig en eigenlijk zelfs onmogelijk. Ga maar na. Je steekt een stekje of een spil in de grond en als alles meezit, heb je
over twee, drie of vier jaar je eerste omzet. In de tussentijd lopen je kosten door: pacht, arbeid, substraat, meststoffen. Toch zijn er ondernemers die zich
daar geen fluit van aantrekken en het toch doen. David Moerings is zo’n voorbeeld. In drie jaar groeide zijn bedrijf van 40.000 naar 200.000 Skimmia’s. En
het einde lijkt nog lang niet in zicht.
Auteur: Hein van Iersel
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Moerings is zijn bedrijf in 2014 from scratch gestart.
Dat wil niet zeggen dat hij geen roots heeft in
de kwekerij of in de Skimmia-teelt. Verre van dat:
vader Jos Moerings had een bekend Skimmiabedrijf en zelfs een aantal eigen licentiesoorten.
In 2007 stond de toen nog zestienjarige David
Moerings klaar om bij zijn vader in het bedrijf te
komen. Junior zou parttime bij pa in het bedrijf
werken en daarnaast naar school gaan. Het mocht
niet zo zijn. Amper een paar maanden voordat
David Moerings aan de slag zou gaan, kwam Jos
Moerings plotseling te overlijden. De jonge David
was duidelijk nog te jong om het bedrijf over te
nemen en moeder Moerings besloot dat de tuin
verkocht zou worden, nadat twee broers van vader
alles afgeweekt hadden.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan
en junior begon al snel als hulpje bij een andere
Boskoopse Skimmia-kweker, John van Zuilen.
David Moerings: ‘Van hem heb ik het vak geleerd.’
Maar de jonge Moerings is ongeduldig en wil
grotere stappen zetten. Hij begint onder meer op
advies van zijn neef en waterplantenkweker Ronald
Moerings bij Intratuin: ‘Als ik een goede kweker
wilde worden, zei mijn neef, moest ik eerst weten
wat de consument wilde, en dat kon ik volgens
hem het beste leren op een tuincentrum. Dus
ging ik naar Intratuin om te vertellen wat ik wilde
verdienen en dat ik niet alleen maar water wilde
geven. Daar schrokken ze aanvankelijk van, maar
op voorspraak van neef Ronald kon ik gelukkig
toch komen. Ook daar heb ik drie jaar gewerkt,
maar in de tussentijd ben ik wel alvast begonnen
met het eigen bedrijf. Dat kon aanvankelijk in een
oud bloemenkasje van 500 meter bij mijn moeder
achter en later op een ander stukje wat ik bij had
gehuurd. De kwekerij van mijn vader was inmiddels verkocht, maar dit kasje was gelukkig uit de
verkoop gebleven. Op een gegeven moment werkte de combinatie van een eigen bedrijf en werken
bij Intratuin niet meer. In 2014 ben ik gestart
op het bedrijf van Aad & Kees Nederhof aan de
Zuidwijk in Boskoop. Zij willen op termijn stoppen
met hun bedrijf en ik neem nu langzamerhand
hun ruimte in de kas op het pottenveld in de vollegrond over. Daarnaast huur ik nog een kwekerij en
schaduwhal erbij. Inmiddels zit ik op een areaal van
ongeveer 2,3 hectare, waarop ik ongeveer 200.000
planten heb staan.’

mijn vader komt. Ik heb goed nagedacht over de
soorten die ik nu kweek. Dit zijn redelijk makkelijke
soorten, die goed te kweken zijn. Een andere soort
die ik er op termijn bij ga nemen, is Temptation.
Zeker in het begin is het niet verstandig om al
te grote avonturen aan te gaan. Ik wil eerst voor
zekerheid gaan. In 2016 had ik door te weinig zon
in het voorjaar te weinig bloemvorming en het jaar
daarvoor zorgde een late nachtvorst voor schade.
Als beginnend kweker ben je dan extra kwetsbaar.’
Bank
Moerings is het type ondernemer dat liefst vandaag nog doorpakt. Met een brede lach: ‘Als je niet
bang bent, kun je hard gaan en hoef je niet braafjes van A naar B naar C, maar kun je in één keer
doorgaan. Anderzijds kun je dan ook gruwelijk op
je bek gaan. Het mooie van ondernemen is dat niemand mij tegenhoudt als ik morgen een miljoen
Skimmia’s opzet.’ Later in het interview nuanceert
hij dat standpunt enigszins: ‘Het komende jaar wil
ik wat het rustiger aan doen. Eerst bestendigen wat
ik heb opgebouwd en daarna doorpakken.’
Om in één keer door te pakken en de kas van Aad
en Kees Nederhof over te nemen, is natuurlijk wel
geld nodig en dat is er nu nog in onvoldoende
mate. Door de veel strengere regels van de bank
moet je minimaal twintig procent eigen geld
inbrengen als je wilt lenen. Moerings is het daar
natuurlijk niet mee eens. ‘Op die manier krijg je de
verjonging van Boskoop nooit voor elkaar.’ En die
twintig procent eigen geld: ‘Als je die al hebt, heb
je het hard nodig om te groeien.’
Moerings heeft duidelijk de ambitie en de drive

om een grote te worden en weet dat vooral ook
met de nodige humor te brengen. Anderzijds heeft
zelfs hij maar 24 uur in een dag en lukt het hem
ook niet om op hetzelfde moment een order klaar
te maken op de kwekerij en op Groendirect te
staan om nieuwe klanten te werven.

‘Ik heb me gespecialiseerd
in Skimmia. Ik kweek op
dit moment vier soorten:
Marlot, Fragrant Cloud,
Rubella en Rubinetta

Skimmia-kwekers
Op dit moment zijn er Nederland zo’n twintig
bedrijven die zich concentreren op de teelt van
Skimmia. Moerings is in dat gezelschap een
relatieve nieuwkomer en voelt zich weleens
onheus behandeld. Voor een landelijke Skimmiakwekersdag wordt hij als enige niet uitgenodigd.
De kweker lijkt er niet echt mee te zitten, maar wil
het tegelijk wel gezegd hebben. Hij snapt best dat
Skimmia-kwekers onder elkaar niet vertellen hoe
ze bijvoorbeeld hun bemesting of teeltplan precies
inrichten, maar onderling contact is voor alle par-

‘Ik heb me gespecialiseerd in Skimmia. Ik kweek
op dit moment vier soorten: Marlot, Fragrant
Cloud, Rubella en Rubinetta. Volgend jaar ga ik dat
sortiment uitbreiden met één nieuwe soort. Dat
gaat Snowwhite worden, een soort die nog van
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concurrenten op de markt zullen komen die waarschijnlijk meer tijd en geld hebben om het product
aan de man te brengen. ‘Als iemand dat wil, dan
moet hij dat zeker doen.’

tijen gunstig en voordelig. Tegelijk steekt het de
boomkweker dat een fors aantal van de oude licenties van zijn vader niet bij hem zijn beland, maar bij
andere leden van de familie. David Moerings lijkt
te optimistisch en te positief om hier lang bij stil te
staan. Wel is hij in een klein kasje bij huis bezig om
te hobbyen met nieuwe soorten. In dit kasje staan
enkele duizenden zaailingen en de boomkweker
hoopt dat hier een nieuwe cash cow tussen zit. Hij
weet zelfs al hoe die nieuwe Skimmia eruit moet
zien: een soort met koperkleurig blad en hardroze
bessen.
Ook uit andere zaken blijkt dat David Moerings het
nodige heeft geleerd van zijn drie jaar bij Intratuin.
Hij denkt goed na over de combinatie van pot en

Regio
in beeld

plant. Een plant als Skimmia ‘Rubinetta’ heeft donkerrood kleurend blad; dat past veel beter in een
dieppaarse pot dan in de standaard zwarte pot.
Zijn creatieve inborst blijkt ook uit een nevenactiviteit waarmee Moerings vorig jaar is begonnen.
Onder de naam Creative Christmas Box levert hij
voor retailers een doe-het-zelfkerststuk. In een
mooi vormgeven box zit alles wat nodig is om
een kerststukje te maken, inclusief snijgroen, een
schaal en stekers, en dat alles voor minder dan 6 of
7 euro. Vorig jaar heeft deze box al goed gedraaid,
maar dit jaar moet de echte doorbraak worden.
Moerings is redelijk nuchter over de vraag of dit
een succes gaat worden. Hij beseft ook wel dat,
als het echt een doorslaggevend succes wordt,

Stekken
Traditioneel werd Skimmia gestekt in een plug en
pas in het tweede seizoen overgepot in de eindpot. Moerings heeft ervoor gekozen om direct in
de eindpot te stekken. Dat heeft als voordeel dat
de plant beter doorgroeit en vooral mooier wortelt.
Het grote nadeel is dat dit veel meer plaats kost
in de overwinteringskas. Moerings: ‘Bij stekken
in plug zie je vaak dat het lang duurt voordat de
plug doorgroeit en kan er zelfs wortelrot optreden
als de pH van de plug en de eindpot van elkaar
verschillen.’
Het bedrijf levert de meeste planten al in een
potmaat van 13 of 15 centimeter; 13 centimeter is
vooral voor de export en 15 voor de Nederlandse
markt.
Qua afzet is het bedrijf redelijk overzichtelijk.
Moerings levert grote series en heeft dus behoefte
aan klanten die veel planten nodig hebben.
Belangrijkste afnemer zijn de tuincentra. Ook
daar is hij als jonge kweker in het nadeel. Hij
heeft inmiddels vaste banden met een aantal
grote ketens, maar veel ketens zullen toch primair
geneigd zijn om handel te drijven met bedrijven die ze goed kennen en die vertrouwd zijn.
Moerings moet dat vertrouwen als nieuwkomer
nog opbouwen. Tussen de regels door blijkt dat
de jonge kweker het spel al aardig kan meespelen.
‘Als in november de Skimma’s bij hun eigen vaste
leveranciers op zijn, bellen ze mij. Ik moet dan even
moeilijk kijken en roepen dat het bij mij ook al dun
aan het worden is. Evengoed zou ik best nog een
extra grote tuincentrumketen erbij willen hebben.’
Naast de directe levering aan tuincentra wordt er
geleverd aan handelaren en exporteurs, en daarnaast ook via Groendirect. Incidenteel wordt ook
nog afgezet via de veiling, maar dan gaat het echt
om planten die niet op een andere manier afgezet
kunnen worden.
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