‘Ruimte geeft rust’
Hoogenraad Handelskwekerijen in
Ederveen heeft zevenmijlslaarzen aan.
Het bedrijf groeide de afgelopen tien
jaar van 5 naar 18 hectare, waarvan 2
hectare kas. “Gelegenheid biedt kansen
en je moet in staat zijn die te pakken”,
zegt Sebastiaan Hoogenraad daarover.
Hij verzette de bakens rigoureus toen
hij het bedrijf overnam. “We hadden de
verkeerde klanten. Nu focussen we ons
op groeibriljantjes.”
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

“J

e bent nog net welkom”, zegt de ondernemer gekscherend, maar toch meent hĳ het. Het afleverseizoen staat op losbarsten. Er rĳdt een vrachtwagen
uit Rusland de dam op en even later parkeert een
andere buitenlandse chauffeur erachter. “Over
twee weken staan er hier ‘s ochtends zo’n tien in de rĳ.
Kunnen we eindelĳk gaan douwen”, zegt Hoogenraad half
februari. Tot aan Pasen is het een gekkenhuis. Zo’n 95 procent van de circa 7 miljoen planten die er worden gekweekt,
waren in december al verkocht. Een unicum. Vorig jaar was
al top, maar dit jaar spant de kroon. Ieder jaar krĳgt het bedrĳf de hectische aflevertĳd beter onder controle. Zo had het
in het voorjaar drie tot vier weken een enorme arbeidspiek.
Zó erg dat het ‘niet leuk meer was’. Omdat personeel vinden
ook een probleem is, startte de kweker al in oktober met het
klaarmaken van orders en zette ze in vriescellen. Op één locatie van de vĳf bouwde het bedrĳf vorig jaar een loods van
2.000 m2. Daarin is 900 m2 aan koel- en vriescellen gekomen.
“Zo krĳgen we die koortsachtige weken lucht. Ook maken
we hierdoor in de kas eerder ruimte vrĳ zodat we vroeg in
het jaar kunnen gaan oppotten.”

ONDERSCHEIDEND
De vierkante meters beter benutten wordt steeds belangrĳker, omdat er steeds meer verschillende soorten worden ge-
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De grootste uitdaging ligt in de teelt, aldus Sebastiaan Hoogenraad.
“Namelijk zo min mogelijk chemie gebruiken.”

‘Klanten reageren goed
op proefzendingen en
willen meer sortiment’

Door de nieuwe koel- en
vriescellen kan Hoogenraad al
vanaf oktober orders klaarmaken.

kweekt en verhandeld. De afgelopen tien jaar verdubbelde
het aantal soorten. Zelf kweken ze er 1.300. Daarbovenop
komt het handelsassortiment van zo’n 1.500 soorten. “De
uitbreiding in soorten komt doordat klanten goed reageren
op proefzendingen. Ze willen assortiment.” Meer soorten
betekent dat de aantallen per soort verminderen en dat
maakt orders maken complex. Het bedrijf is ook nog eens
onderscheidend in het leveren van minimale aantallen.
“Minimaal afname is 80 stuks per soort van P9 en 75 stuks

van P12. Verder moeten er in ons logistieke systeem minimaal twee eigen ontwikkelde eenmalige recyclebare kisten
van een soort worden gepakt”, zegt Hoogenraad.
Het gros dat Hoogenraad kweekt, is plantgoed. Omdat
de klantenkring voor een groot deel bestaat uit kwekers
uit Oost-Europa en het achterland en die klanten naast
de kwekerij vaak ook een tuincentrum hebben, kweekt
Hoogenraad ook leverbare planten en voegt die toe aan het
assortiment. Het bedrijf begon tien jaar geleden met klan-

Hoogenraad Handelskwekerijen in het kort
Bij Hoogenraad Handelskwekerijen werken twintig mensen in vast dienstverband, zowel Nederlanders, Polen als Roemenen. Via een uitzendbureau zijn vaak nog zo’n tien mensen aan het werk en in het hoogseizoen zijn er twintig uitzendkrachten aan de slag. Jaarlijks worden er 7
miljoen potten met jonge planten gekweekt en maakt het bedrijf zelf nog eens 2 miljoen stek. De rest komt van contractkwekers die stekken
en pluggen maken voor Hoogenraad. Het voornaamste assortiment is heesters en coniferen, maar ook fruitplanten, vaste planten en grassen. Veel wordt gekweekt in P9- en P12-potten en sommige soorten zijn verkrijgbaar in grotere maten, zoals de coniferen. Zo’n 70 procent
van de omzet wordt gemaakt met de teelt en verkoop van eigen gekweekte planten. De rest is assortiment dat Hoogenraad inkoopt en weer
verkoopt. Het bedrijf beschikt over vier locaties die vlakbij elkaar liggen in Ederveen. Eén van de grootste locaties ligt zo’n 12 km verderop,
aan de andere kant van de A12, in Achterberg, en wordt gepacht. Op die laatste locatie werkt een eigen koppel mensen geheel zelfstandig.
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ten in Tsjechië, Polen en Slowakije, de laatste jaren groeit
de afzet door naar Oekraïne, Rusland, Kazachstan, Oezbekistan, Armenië en ook wat richting Korea. Hoogenraad
werkt hierbij samen met een agent.

BAKENS VERZET

Een nieuwe veldspuit van 45 meter breed. Aan de rechterkant staan de eenmalige
houten recyclebare kisten die het bedrijf zelf heeft ontwikkeld.

Door de bakens te verzetten is het klantenbestand radicaal
veranderd ten opzichte van vijftien jaar geleden, toen hij samen met zijn broer Gerrit en diens vrouw Hannie het bedrijf
van zijn vader overnam. Destijds waren Engeland en Italië
de grootste markten. “Maar die markten lagen onder druk.
We verkochten er goed, maar de betalingstermijnen waren
slecht en we hadden vrij veel gezeur daarover. We hadden
echt de verkeerde klanten.” Toen ging het roer om. Hij
verlegde de focus naar Oost-Europa. Daardoor kregen ze een
ander type klant; klanten die de kwekerij vaak combineren
met een tuincentrum. “We gingen van ‘zachte rommel’ dat
in de winter vaak problemen gaf, naar winterhard spul. Het

Sebastiaan Hoogenraad kijkt altijd naar wat beter kan om het werkbaar te houden. “Elke investering is om pieken en belasting voor het personeel eruit te halen.”
12

11 maart 2022

11 maart 2022
010-13 Repo Hoogenraad.indd 12

04-03-2022 08:22

voordeel van nieuwe klanten is dat je duidelijke regels kunt
stellen voor levering en betaling.”
De verkoop heeft het bedrijf goed doordacht ‘geregeld’. Met
inmiddels zo’n duizend klanten is het namelijk onmogelijk
contact te onderhouden. De kwekerij heeft daarom een website die totaal is ingericht op makkelijk bestellen. “Iedereen
die naar onze website gaat, kan zonder dat je ooit contact
met ons hebt gehad, zien hoe je planten bestelt, hoe er kan
worden afgerekend, wat de verpakkingen en besteleenheden
zijn en of er bijvoorbeeld etiketten bij moeten.”

GROEIBRILJANTJES
Hoogenraad investeerde lang in het organiseren van de
distributie om de ommezwaai naar de nieuwe markten te
maken. “Het is niet de prijs of de kwaliteit, het is de distributie die bepaalt of een klant gaat kopen. Als hij dat laatste
niet voor elkaar krijgt, zijn de eerste twee al niet relevant.”
Hij zocht samenwerking met transportbedrijven en vertelde
klanten wat het kost om bijvoorbeeld een pallet ‘achter Warschau’ te krijgen. Door hier transparant over te zijn, trok
het bedrijf klanten naar zich toe. “Velen wisten niet dat ze
zo ver, uit Nederland, konden kopen. Ze dachten dat ze een
hele vrachtwagen moesten kopen.”
Hij begon met kleine zendingen. De eerste jaren kost dat
geld. Er worden immers handelingen gedaan die niet lonend
zijn. “Maar onze groeibriljantjes zijn niet de klanten die
al volle vrachtwagens bestellen. Dat zijn degenen die twee
of drie pallets bestellen. Die kunnen nog groeien naar een
vrachtwagen”, vertelt hij in de auto, terwijl hij naar de verst
gelegen locatie in Achterberg rijdt. Sinds tien jaar pacht hij
deze locatie. “Met 6 hectare containerveld en 1,5 hectare kas
was dit het begin van de verdubbeling. Gelegenheid biedt
kansen, zoals overnames of stukken grond aankopen”, vindt
hij. “Je moet in staat zijn die te pakken.” Door de foliekassen
kon de kwekerij ook het wat vorstgevoeligere of het schimmelgevoelige assortiment voeren en kan eerder worden
begonnen met oppotten.

BORD OP VELDSPUIT
Opvallend is dat de ondernemer veel en makkelijk praat
over markten, klanten bedienen en visie, maar de teelt
dan? Hij lacht: “Ik leef van seizoen naar seizoen. Mijn
bedrijf is nu een magazijn, alles is op afleveren gericht. Ik
loop nog een maand mee in die drukte en dan gaan binnenkort de eerste oppotmachines aan. Dan verschuift mijn
prioriteit langzaam naar de teelt.” De grootste uitdaging
ligt ook in de teelt, geeft hij aan. Namelijk zo min mogelijk
chemie gebruiken. Alle stappen die in de teelt worden gezet, zijn erop gericht dat te bereiken ook al vragen klanten
er niet om.
Inmiddels loopt hij in de nieuwe loodsen van de hoofdlocatie. Tussen de houten kisten staat een enorme veldspuit
met 45 meter spuitbreedte. ‘Sproeit biologisch’ staat er
groot op. “Het kan maar duidelijk zijn”, zegt de kweker,
want de biologische toepassingen moet hij vaak wekelijks
doen. Duurzamer telen gebeurt bijvoorbeeld ook door
mengsels van potgronden aan te passen, extreem gevoelige
gewassen niet meer kweken, veel te werken met plantversterkers en algenmiddel en het inzetten van biologische
bestrijders. In de ‘binnenteelt’ wordt voor 90 procent biologisch gekweekt.
In de toekomst breidt de kwekerij uit in vaste planten. Nu
koopt ze die vaak in bij collega-kwekers. “Daar is niets mis

Met een treintje dat een route aflegt door het bedrijf, worden in één gang
vijf tot zes orders samengesteld.

mee, maar de eerste duizend stuks moeten we om logistieke redenen eigenlijk bij onszelf kunnen rapen.” Meer
vaste planten betekent tevens dat er nog meer spreiding
in arbeid komt. Waar het bedrijf vroeger drie maanden
aan het oppotten was, is dat nu al negen maanden. Over
de logistiek en het proces van orders samenstellen is goed
nagedacht. “Ons bedrijf is ingericht als een magazijn. De
orderpikkers leggen een route door het bedrijf af. Dat gebeurt met een ‘treintje’. Daarmee worden in één gang vijf
tot zes orders samengesteld.”

EERST OPTIMALISEREN
Hoe ziet de toekomst eruit? “Optimaliseren staat voor
groeien nu”, aldus Sebastiaan. Verder probeert hij de waarde
en opbrengst van de teelt te verhogen. Zo bekijkt hij of hij
met bepaalde teelten beter kan stoppen of ze kleinschalig
doen en dan de rest bijkopen. In het logistieke systeem zal
niet veel meer veranderen. Wel wil hij dit jaar starten met
barcodes scannen bij het orderpikken, zodat het minder
foutgevoelig wordt. Door op soort te gaan inpakken en
invriezen of koelen, valt ook nog winst te behalen. “Dan
maak je van je koeling ook een magazijn.” Daartoe moet wel
flink worden uitgebreid, namelijk met 5.000 m2 aan koel- en
vriescellen die hij momenteel nog huurt. Maar zo’n grote
investering laat nog op zich wachten. Gezien de aantallen
en de verschillende soorten is het wel lastig automatiseren
en mechaniseren. Alleen voor het oppotten ziet hij in de
toekomst nog wel mogelijkheden. “Daarnaast blijft het een
kwestie van goed kijken en analyseren en problemen eruit
filteren om zaken werkbaar te houden. Elke investering die
we doen is om pieken en belasting voor het personeel eruit
te halen”, aldus Hoogenraad.
Of het bedrijf nu klaar is met groeien, laat hij in het midden.
Hij zegt daarover: “Bij elke uitbreiding tot nu dacht ik dat
we de groei er wel in kwijt konden. Maar je merkt dan:
ruimte geeft rust. Je kunt op tijd beginnen en het werkt allemaal veel makkelijker.” In zijn ideale wereld is het bedrijf
zo’n 25 hectare groot. Ondertussen laat Hoogenraad een
nieuwe kantoorruimte zien waaraan de laatste hand wordt
gelegd. Strak, licht én ruim. Op de groei gebouwd? “Als dit
allemaal af is, zijn we denk wel even groot genoeg. Maar dat
11 maart 2022
heb ik wel vaker gezegd”, besluit hij met een lach.
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