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Indrukwekkende maten bij Bruns Pflanzen

Deze kolos is na samenbinden nog breder dan vier meter en
zal Bruns met uitzonderlijk vervoer leveren.
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Begin november verzamelden de secretarissen van de Europese boomkwekersorganisatie ENA in het Duitse Bad-Zwichsenahn. Na het overleg konden ze kennismaken met de
imposante kwekerij van Jan-Dieter Bruns.
Miet Poppe, consulent boomkwekerij
Tot acht maal verpotten
Jan-Dieter Bruns is naast voorzitter
van ENA, ook bedrijfsleider van Bruns
Pflanzen. Het familiebedrijf startte in
1876. Momenteel telt het bedrijf
ongeveer 1.000 ha, waarvan iets meer
dan 500 ha werkelijk in productie is.
Bij Bruns worden bomen verkocht die
tot acht maal verplant zijn en een
stamomtrek hebben van meer dan
één meter. Daarnaast zijn er ook
vormbomen, bogen, reuze bonsais en
containerplanten te vinden.

Vier productie-eenheden
Om een bedrijf als Bruns Pflanzen

beheersbaar te houden, is het opgesplitst in vier verschillende productieeenheden, elk met een eigen productiemanager. Elke productie-eenheid
heeft zijn eigen specialiteiten en
functioneert als een afzonderlijke
kwekerij. Productiemanagers nemen
zelf beslissingen, uiteraard onder
supervisie van het hoofdkantoor.
Verkopers werken overkoepelend en
kunnen aan de hand van een bedrijfseigen applicatie op de smartphone
zien welke planten te koop zijn en
welke planten dat jaar nog in productie moeten blijven. Met één druk op de
knop kan de app hen naar een uniek
exemplaar op de kwekerij leiden zodat
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ze klanten eenvoudig tot bij gewenste
artikelen kunnen brengen.

Een heel leger aan het werk
In totaal werken er ongeveer 350
werknemers bij Bruns Pflanzen. 200
personen werken in de productie, 150
werknemers staan in voor de logistiek
en het klaarmaken van de bestellingen. Het personeel wordt aangestuurd vanuit de vier verschillende
productie-eenheden. Het personeel
staat centraal bij Bruns Pflanzen.
In de winter worden er meer uren
gedraaid, welke gecompenseerd
worden door minder werk in de zo-

Tijdens de secretarisvergadering
van ENA stonden fytosanitaire
dossiers en de komende nieuwe
regelgeving hoog op de agenda.
ENA zette de eerste stappen in het
formuleren van gemeenschappelijke Europese ambities op het vlak
van duurzaamheid. Recyclage van
plastic potten wordt daar een
belangrijk onderdeel van.
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De ENA-secretarissen staken de
koppen ook bijeen over de weg die
de European Nurserystock Association verder moet inslaan. Welke
dossiers zijn prioritair om op te
volgen? De volgende secretarissenvergadering gaat door eind
april, waarna de delegatie de
Floraliën zal bezoeken. Europarlementariër David McAllister (Duitse
Christen-democraten, CDU) belichtte de belangrijkste uitdagingen
waar de EU nu na de verkiezingen
voorstaat. Hij engageerde zich om
ENA bij te staan in Europese dossiers. n
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Op de agenda

mer. Toch worden extreem veel overuren zoveel mogelijk vermeden.
Wanneer arbeiders later dan 18 uur
moeten werken om bijvoorbeeld
leveringen af te werken, krijgen ze
warm eten aangeboden.
Iedereen krijgt een kans om aan de
slag te gaan op deze kwekerij, ook
stagiairs en studenten. Tijdens een
stage kunnen zij voor een kleine prijs
een verblijf huren van het bedrijf.
Arbeiders die eentonig, zwaar of
risicovoller werk moeten doen, worden hier met een bonus bovenop hun
standaard loon voor beloond. n

