Kees Burgmans (links) van de gelijknamige plantenkwekerij: “Ik ben terughoudend met groeien.”

GrootGroenPlus

Tekort personeel grootste
sta-in-de-weg voor groei
Op de Zunderste vakbeurs
GrootGroenPlus was de stemming
optimistisch. Op de eerste fysieke
beurs voor de boomkwekerij- en de
vasteplantensector na corona, hing er
een sfeer van ‘hèhè, we mogen weer’.
En hoe. De sector draait voor
het tweede jaar als een tierelier.
Betekent die marktstemming dat
bedrijven willen groeien?
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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“H

et maakt niet uit waar je in zit, al het groen
doet het goed”, zegt Kees Burgmans van de
gelijknamige plantenkwekerij in Haaren.
Op de eerste beursdag van de 31e editie van
GrootGroenPlus is de stemming positief. Zijn pot- en containerplanten komen voor 95 procent terecht op de grootgroenmarkt. Zo’n 80 procent komt uit eigen stek. Hiertoe kocht
Burgmans in 2013 een stekbedrijf op. “Het voordeel is dat we
de gehele teelt, van ongewortelde stek tot leverbare plant, in
eigen hand hebben. Zowel binnen als buiten.” Met de huidige markt heeft hij baat bij die stap. “Ik heb de groei in eigen
hand. We kunnen snel schakelen en opschalen in bepaalde
soorten uit stek. Ik ben als het ware klant van mezelf en kan
de kas van 1,6 hectare het hele jaar optimaal benutten”, aldus Burgmans. Hij houdt de voorbijlopende geïnteresseerden
en bekenden goed in de gaten. Door zelf te stekken, heeft
hij veel vat op de hoeveelheid zachtere soorten die gestekt
kunnen worden, zoals lavendel, Hedera, Salvia en Vinca.
“Maar anemoon van wortelstek kan ik bijvoorbeeld niet snel
bij maken.”
Sinds 2017 is de kwekerij niet meer uitgebreid, maar de productie per vierkante meter is de laatste jaren wel verhoogd.
Zo stekt hij lavendel wel tien keer per jaar. “Daarvan draai ik
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7 tot 8 rondes per vierkante meter. Het wordt dan eigenlijk
meer een soort perkplantenteelt.” De kas kan niet meer groter, maar bij de 2,5 hectare containervelden is nog ruimte.
Ook al is de marktstemming erg goed, Burgmans denkt niet
aan groeien. Personeel is de beperkende factor. “Gelukkig
lukt het tot nu toe nog wel voldoende mensen te krijgen.
Maar ik ben een ondernemer die ondanks de goede afzet
de afgelopen twee jaren met beide voeten op de grond blijft
staan. Ik ben terughoudend met groeien. Goed is goed, hè.”

ARBEIDSPIEK SPREIDEN
Voor het tweede jaar op rij is er een enorme vraag aan het
begin van het seizoen, merkt Ard Mulder, verkoper bij
Hoogenraad Handelskwekerijen in Ederveen. “Iedereen
trekt aan de voorraad. Ongeveer 90 procent is al voorverkocht.” De kwekerij doet veel in heesters en coniferen, ook
wat in vaste planten en grassen. De grootste afzetmarkten
zijn Oost-Europa, het Oost-Europese achterland, maar ook
Groot-Brittannië. Van de totale omzet gaat zo’n 80 procent
naar kwekers en de rest naar e-commerce en traditionele
verzendbedrijven. Lopende het seizoen kan het bedrijf, in
tegenstelling tot vasteplantenkwekers, niet meer inspelen
op een goede markt. Het groeiseizoen voor houtige gewassen
loopt van het late voorjaar tot eind september. Vaste planten
hebben een kortere teeltduur en het groeiseizoen is langer
en zeker bij bedekte teelten.
Momenteel beslaat het bedrijf 18 hectare, waarvan 2 ha glas.
De kwekerij is de laatste vijf jaar flink uitgedijd. Er is in die
tijd 70.000 m2 aan nieuwe containervelden bijgekomen en
2000 m2 aan nieuwe loodsen. Personeel is ook bij Mulder
de beperkende factor op de groei. Daarom zorgt eigenaar
Sebastiaan Hoogenraad ervoor dat de grote arbeidspiek in
het afleverseizoen, het voorjaar, minder groot is. Dat doet hij
door vanaf 1 november alvast bestellingen te gaan inpakken
en invriezen. Hij investeerde daartoe in nieuwe loodsen en
vriescellen. Hoogenraad: “Met 900 m2 eigen vriesruimte,
waarin we drie tot vier hoog pallets kunnen stapelen, maken
we bijvoorbeeld ruimte vrij om vroeg in het jaar al te kunnen oppotten. Op die manier konden we toch nog groeien.
Want ons bedrijf kan nu niet alleen eerder, maar ook vooral
méér inpakken en invriezen.”

EFFICIËNTER WERKEN
Hoogenraad vertelt dat hij al een paar jaar voorsorteert op
minder beschikbare ‘buitenlandse handjes’ door zo efficiënt
mogelijk te werken. “We richten de teelt zo in dat er zo min
mogelijk hoeft te worden gesorteerd en er zoveel mogelijk
voor de voet kan worden opgepakt.” Daarnaast gaven de
nieuwe containervelden en loodsen Hoogenraad de mogelijkheid de logistieke routes en het teeltplan op de percelen
aan te passen. Op de kwekerij staan planten met dezelfde
behoeftes in groepen bij elkaar. “Groepen planten die vrijwel
op dezelfde tijd bepaalde gewasverzorging nodig hebben.
Dus op dezelfde tijd worden gemaaid, bemest, een watergift krijgen enzovoort. Dat maakt het makkelijk voor het
personeel. Het is dan in feite één grote klus die ze moeten
klaren.” Hoogenraad puzzelt al jaren aan de indeling van
die groepen. “Het begint nu ook echt te kloppen.” Verder
boden de veranderingen ook een andere verbetering. “We
zijn de kwekerij gaan inrichten als een magazijn. In plaats
van dat medewerkers de hele kwekerij over moesten om
één order samen te stellen en naar de loods te brengen, rijdt
er nu een vaste ploeg medewerkers met een soort ‘treintje’
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Vasteplantenkwekerij Het Eyssel BV uit Meerle is
nu bezig het laatste stuk grond dat ze in eigendom
heeft vol te zetten, aldus Yannick van Bavel.

over de kwekerij. Zij maken onderweg meerdere orders
klaar. Die orders worden vervolgens afgeleverd in de loods
en een verantwoordelijke daar pakt het verder op en maakt
ze compleet.” Er is nu nog één perceel in ontwikkeling en
dan zit alle eigen grond vol. De eigenaar gelooft dat door robotisering het bedrijf in de toekomst zeker nog kan groeien.
“Het oppotten hebben we nog maar minimaal gerobotiseerd.
Maar dat is ook lastig met tussen de 1.200 en 1.300 soorten.”
Vasteplantenkwekerij Het Eyssel BV uit Meerle (België) is een
groeiende kwekerij die in de afgelopen drie jaar uitgebreid is
met circa 300.000 planten per jaar, zegt Yannick van Bavel,
die op de beurs staat in Zundert. De kwekerij heeft een breed
assortiment aan vaste planten, grassen, varens, kruiden en
bodembedekkers in P9-pot. “Op dit moment hebben we een
jaarproductie van 1,6 miljoen planten verdeeld over 1.200
soorten.” De kwekerij is nu bezig het laatste stuk grond
dat ze in eigendom heeft vol te zetten. Om nu verder uit te
kunnen breiden, is een zoektocht naar nieuwe grond gestart.
“Zowel ruimte als personeel is helaas een belemmering om
te groeien, waarbij het vinden van bekwaam personeel wel
het meest knellende probleem is. Het is voor bijna iedere
sector ongelofelijk moeilijk om aan goed personeel te komen”, aldus Van Bavel.
Voor John Marijnissen van Vaste Plantenkwekerij Marijnissen in Zundert is personeel geen probleem. Al jaren doet
hij samen met zijn broer de handel, de teelt hebben ze al
langer afgestoten. Hij blikt terug op het voorjaar van 2021.
”Toen kreeg ik de gevraagde orders vaak niet compleet.
Zoveel schaarste was er. Zulke taferelen verwacht ik dit
voorjaar toch wel weer. Maar dat houdt het spannend. Nee,
we hebben niet te klagen. Tien jaar geleden was dit nog
een klaagbeurs. Nu zeker niet. Sinds corona hebben we het
alleen maar drukker gehad.”

‘Misschien goed dat er meer beperkende factoren zijn’
René Dekkers is accountmanager Food & Agri bij Kring Zuidwest-Nederland met standplaats Zundert. Hij heeft veel klanten in bos- en haagplantsoen en ook wat vasteplantenkwekers en kwekers met bloeiende
heesters. Hij merkt dat er over de gehele linie ‘groen’ veel vraag is. Ook
vermoedt hij dat die vraag aanblijft omdat groen hot is. Gemeenten
maken budgetten vrij om de stedelijke omgeving te vergroenen. “Ze
zien dat groen noodzakelijk is voor klimaat en welzijn. Groen is steeds
meer een noodzakelijke randvoorwaarde bij nieuwbouw.” Ook merkt
hij dat gemeenten veel meer nadenken over de inhoud van de groenperken. “Ik zie dat grote potmaten, vanaf 2 liter, meer in trek zijn bij
gemeenten en ook in Engeland is die vraag groeiende. Sommige kwekers spelen hier ook op in.”
Zijn gevoel zegt dat de markt voor vaste planten dit jaar zeker niet minder is dan vorig jaar. “De vraag is goed en sommigen verhogen dan ook
hun prijzen.” Hij denkt niet dat de productie veel is gestegen omdat
velen daar de gelegenheid niet voor hebben. “Een vergunningentraject kost tijd. Het aanleggen van de teeltondersteunende voorzienin-
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gen is echt geen sinecure. Vaak is het ook een hele zoektocht om een
geschikte locatie te vinden voor vaste planten.” Dekkers noemt daarnaast personeel als beperkende factor en dan met name de beschikbaarheid van seizoenarbeiders. Hij voegt eraan toe: “Maar misschien
is het maar goed ook dat er meerdere beperkende factoren zijn zodat
er niet ineens een hausse aan meer areaal komt. Dan wordt de markt
overvoerd.”
Of de consumentenvraag naar groen ook blijvend is, daarover is Dekkers wat voorzichtiger. De hogere energieprijzen kunnen de economie
remmen. “Als de inflatie toeneemt, kopen ze dan nog groen?” Afgelopen
seizoen zag Dekkers dat het ondersteunde materiaal zoals bamboestokken, netten voor de kluiten, niet meer een vanzelfsprekende levering
was. Er waren zelfs tekorten. “Kwekers moesten soms alternatieven
zoeken of langer wachten op deze producten.” Vasteplantenkwekers
zullen volgens hem weinig last hebben van de hogere energieprijzen
in hun teelt zelf. Echter, de productie van plastic potjes kost energie
en die worden dus wel duurder, net als meststoffen.
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