Tegen de klippen
opgroeien
“Mijn dromen zijn nog lang niet klaar”, zegt Peter Heutinck.
De vasteplantenkweker loopt over van ideeën. De kwekerij
dijt al jaren uit en loopt steeds opnieuw tegen ruimtegebrek
aan. Nieuwe uitdagingen in samenwerking realiseren,
is waarbij het bedrijf zich als een vis in het water voelt.
De plannen die worden opgepakt, hebben dezelfde
eindbestemming. “Een divers pluimage mensen zet elkaar
aan om te groeien.”
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

E

en kijkje op de website zet je totaal
op het verkeerde been in wat je
aantreft op deze kwekerij in Borculo, in de Achterhoek. Op de site
staan amper foto’s; daar is het één grote
kleurenpracht. Het moderne kantoor- en
bedrijfsgebouw dat er twee jaar staat, is
omringd door vaste planten. De entree is
waardig. “Het bedrijf is houtje touwtje zo
geworden”, zegt Peter Heutinck terwijl
hij bij de watertap wacht tot een glas zich
vult. Hij is een spraakwaterval, maar ook
een creatief en filosofisch denker. Als jonge
jongen heeft hij dit gedroomd. “Als mijn
zelfstandig ondernemerschap zou lukken,
dan moest het de vorm van samenwerking
krijgen zoals die het nu heeft.” Wat begon
als een jongensdroom is nu een bedrijf dat
jaren achtereen tegen de klippen opgroeit.
Niet alleen in aantallen planten maar
ook in medewerkers en klanten. Peter is
iemand die als persoon wil groeien. Nieuwe
ervaringen en daardoor meer zelfkennis
krijgen, is wat hij uit het leven wil halen.
Dat betekent plannen maken, die uitvoeren
- en daarmee soms fouten maken - en daarop anticiperen en waar nodig de plannen
aanpassen. Hij is absoluut tegen ‘een con12

centraat van dingen én mensen’. “Niet een
paar gewassen kweken en daar heel veel
van. Net als dat we niet allemaal dezelfde
soort mensen in ons bedrijf willen hebben.
Ik wil een mooie mix; oud, jong, sterkeren,
zwakkeren, de autist, de chaoot….” Juist
door die afwisseling, zien mensen hun
tekortkomingen maar ontdekken ze ook
hun kwaliteiten, aldus Peter. “Bij een veilig
groepsgevoel krijgt iedereen de ruimte om
als persoon te groeien.”

EINDE VAN REKBAARHEID
De sobere site, heeft een reden. “We
hebben hier nooit prioriteit aan gegeven
omdat er voldoende andere zaken waren
om tijd in te steken. En we vinden het
waardevoller om ‘gevonden te worden’ in
plaats van de bedrijfsnaam van de daken
te schreeuwen.” Het bedrijf groeit al jaren.
Vanaf 2004 tien procent omzet per jaar en
de laatste 5 jaar is dat nog meer. “We komen aan het einde van de rekbaarheid van
onze eigen organische groeivermogens”,
verwoordt hij. Daarom hebben hij en zijn
broer Hemmie die ook mede-eigenaar is,
sinds een jaar een organisatieadviseur in
de arm genomen. Die geeft onder andere
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persoonlijke coaching aan mensen die dat
willen of nodig hebben. De groei zorgt
ervoor dat de organisatie steeds groter
wordt. Hiermee wordt ook de afstand
tussen mensen steeds groter en sluipt het
gevaar dat mensen uit elkaar groeien.
Met deze coach bouwt de kwekerij nu aan
een evenwichtige organisatie zodat ze vol
vertrouwen naar de toekomst kan blijven
kijken. Heutinck is trots dat het bedrijf
met een coach werkt. Binnen het bedrijf
was namelijk niet iedereen enthousiast om
met een buitenstaander te werken, maar
toch zien ze er nu de grote meerwaarde
van in. Hij raakt hier het grootste doel dat
het bedrijf nastreeft; mensen een werkplek
bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen.
“Mensen moeten zich hier thuis voelen,
maar ook uitgedaagd worden om verder te
groeien. Ook mensen met een wajong-status bieden we die mogelijkheden.”

SPECIALIST IN LIRIOPE
“Dit is een van de mooiste plekken”, zegt
Peter tijdens een rondleiding. Het golf14

karretje stopt bij de moederplanten die
beschut tussen de elzen staan. Hier krijgen ze rust, luwte en schaduw. De soorten
staan hier 3 tot 5 jaar. “Zo zien we hoe de
planten zich gedragen.” Hij wijst op het
verschil tussen planten uit weefselkweek
en traditioneel vermeerderde planten.
Deze planten in de vollegrond zijn een
belangrijk onderdeel van de kwekerij.
Hier wordt veel uitgangsmateriaal voor
de pottenteelt zelf gekweekt en hier kan
men voordat ze in de pot komen ook de
soortechtheid controleren. “We proberen
in deze moederplanten ook te selecteren
zodat ons uitgangsmateriaal van hogere
kwaliteit wordt.” Liriope is bijvoorbeeld
zo’n geslacht waar de kwekerij steeds
meer de specialist in wordt. Ze kweekt nu
25 cultivars meerjarig zodat ze ook op rijke bloei kan selecteren. “Dat is voor deze
soort erg belangrijk. Veel import plantgoed en weefselkweek bloeit beduidend
minder.” Deze planten zijn, net als vele
andere soorten prettig om in het assortiment te hebben. Ze worden vermeerderd

door scheuren in de winter. Zo is er ook
het hele jaar rond werk voor de medewerkers. Goed water geven, is soms wel
een uitdaging. Er wordt alleen bronwater
gegeven. “We trekken ‘Engelse thee’ uit
de grond.” Het water is ijzerhoudend. Hij
rijdt naar een bassin. Hierin wordt het
bronwater eerst verneveld waardoor het
ijzer in contact komt met zuurstof. “Na
een dag of drie is het ijzer bezonken en
gebruiken we het water.”

RUIMTEGEBREK
Het bedrijf groeit door kleinschalig te
blijven kweken. “Met 7 miljoen potjes
en 6000 soorten heb je een gemiddelde
partijgrootte van 1000 per soort. Maar
we hebben ook soorten die we in grote
aantallen kweken, zoals Liriope met ruim
200.000 en lavendel met 100.000 planten
per jaar.” Dit betekent dat de kwekerij
extreem veel soorten in kleine aantallen
kweekt. De almaar groeiende webwinkelverkoop geeft de mogelijkheid nog
meer soorten in het assortiment op te
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Vier productieplekken

nemen. Zo wordt het bedrijf ook steeds
meer de voorraadkamer voor collega’s.
“We leveren soms maar een paar potjes
aan een klant, maar wel voor een rendabele vergoeding. We zien daar brood in.
Het stelt ons juist in staat te groeien in
soorten en we zijn hierdoor weerbaarder
en meer flexibel.” Tijdens de rondleiding
wordt duidelijk dat het bedrijf ruimte
tekort komt op allerlei gebied; schaduwhallen, containervelden, vollegrond en
werkruimte. Een nieuw containerveld is
in aanbouw. “Toen we vier jaar geleden de
plannen uitwerkten voor nieuwbouw die
twee jaar geleden is gerealiseerd, waren
we de helft zo groot als nu. We zijn daarom constant aan het herorganiseren. We
bedenken tijdelijke oplossingen om zaken
te overbruggen.” Pas na zorgvuldig afwegen, wordt er geïnvesteerd of uitgebreid.
Die keuzes maakt het managementteam.
“We groeien alleen als we het gevoel
hebben dat we in balans blijven en we het
aan kunnen.” Zo gaat Heutinck komend
jaar de samenwerking met een stekbedrijf
intensiveren.

Kwekerij Heutinck produceert 7 miljoen potten per jaar. Er worden 6.300 soorten vaste planten gekweekt veelal in P9. Ongeveer 1000 soorten vermeerderen ze zelf. Het
bedrijf produceert op vier plekken. Het begon in 1986 met de eigen kwekerij in Borculo,
in 2005 kwam het Duitse Nordkirchen erbij, in 2013 Enschede en zo’n vier jaar geleden kwam er nog ‘een halve’ kwekerij in het Groningse Leek bij. Die laatste is net als
in Enschede een sociale werkplaats waarvan de helft gevuld is met de productie van
Heutinck. Er wordt daar geproduceerd in opdracht van Heutinck. In Enschede werkt
8 man personeel. Het bedrijf is totaal 12 ha groot. Daarvan is 4 ha moederplanten in
de vollegrond, 4 ha pottenveld buiten en verdeelt over twee locaties 2,5 ha kassen.
Op de loonlijst staan meer dan 150 namen, overeenkomend met ongeveer 70 Fte’s.
Hier zitten de medewerkers van de sociale werkplaats niet bij in. Het merendeel van
de afzet gaat naar collega-kwekers in binnen- en buitenland, handelskwekerijen, cash
en carry’s en exporteurs. Daarnaast levert het bedrijf aan nog eens zo’n 5 webwinkels
waaronder Kwaliteitsplanten.nl, de site van Heutinck zelf.

DROOMBEELD
Met dromen is Heutinck nog niet klaar.
Hij heeft een stortvloed aan ideeën. “Je
mag me best afkappen hoor. Ik weet dat
ik één bult aan woorden uitstort”, zegt de
ondernemer. Hij laat zijn fraai aangelegde
tuin bij het woonhuis nog zien. Daarna
nog even het bos van Staatsbosbeheer in
dat grenst aan zijn tuin. Hij plant er wel
eens wat. Net als zijn ideeën eigenlijk. Die
laat hij overal en nergens los. “Vandaag of
morgen kom ik iemand tegen die er wat
in ziet. Dan krijg ik het zetje dat ik nodig
heb om een idee te verwezenlijken.” Hij
geeft aan het best eng te vinden om zijn
ideeën te vertellen. Hij hoort en voelt
vaker dat hij ‘afwijkt’ in de sector omdat
hij een idealistisch beeld heeft van dingen.
Al pratend met een collega-Achterhoeker
hoorde hij de kreet ‘Social Valley in de
Achterhoek’. Dit sloot perfect aan bij één
van zijn dromen. “Het zou mooi zijn om
te komen tot een levensgroep en - vorm
die met elkaar samenwerkt en elkaar
inspireert en gelukkig maakt. De kwekerij
zou daarin een bijdrage kunnen leveren
door het creëren van een plek voor onderwijs, sociaal tuinieren en bijvoorbeeld
een vlindertuin of sortimentstuin waar
zieke mensen kunnen herstellen. Ook een
hospice zou in mijn beleving in die ‘Social
Valley’ een plek kunnen krijgen.”

Deinanthe ‘Blue Wonder’
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