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Ruimte voor heesters uit de
Boskoopse vollegrond

Boomkwekerij
William de
Bruijn, Boskoop
Sortiment: Eenjarige heesters
als Spiraea, Weigela, Phila-

Er is discussie of de vollegrondsteelt in Boskoop nog toekomst heeft. De broers William en Barrie de Bruijn, denken
van wel. „Onze kwekerij neemt toe in omvang, zonder dat
de prijs onder druk komt. Er is dus wel degelijk vraag naar
onze Boskoopse vollegrondsproducten.”

Toen William de Bruijn in de boomkwekerij stapte, begon
hij voor zichzelf. „Ik had ook bij mijn vader in de kwekerij
kunnen gaan, maar ik wilde graag voor mij zelf beginnen.”
Voor William is het altijd duidelijk geweest dat het een
vollegrondsteelt zou zijn. „Voor mij was het gelijk helder
dat ik in de vollegrond ging kweken. Ik ben begonnen met
heesters die ik bijna allemaal met blote wortel leverde.
Inmiddels is daar de teelt van Mahonia met kluit bijgekomen. Een product dat goed in het sortiment past.”
De teelt van Mahonia met kluit is redelijk recent. „In
2008 kwam mijn broer Barrie erbij en zijn we de kwekerij
samen gaan runnen. Doordat we het samen gingen doen,
was er ook ruimte voor de teelt van leverbare Mahonia.
Vooral in het afleverseizoen kunnen de kluiten namelijk
voor een piek in de arbeid zorgen. Met het afleveren van
heesters met blote wortel heb je dat minder snel omdat de
werkdruk beter te spreiden is. De heesters kan je gewoon

delphus, Deutzia, Sambucus,
Prunus laurocerasus, Diervilla.

voorrooien en sorteren, zodat het bij elkaar rapen van een
order snel klaar is.”

Mahonia wordt als tweejarige
leverbare plant met kluit gekweekt.

Groei
William heeft de kwekerij in de loop van de jaren steeds
een beetje verder uitgebreid. „Het zijn geen enorme uitbreidingen, maar stapje voor stapje kwam er iedere keer
een stukje kwekerij bij.” De grond die nodig was voor de
groei, komt grotendeels van de kwekerij van zijn vader
vandaan die ook aan de Insteek in Boskoop ligt. „Op mijn
eigen kwekerij heb ik geen mogelijkheid om uit te breiden
en afgelopen jaren is mijn vader gaandeweg zijn bedrijf
verder aan het inkrimpen geweest.”
Toen broer Barrie na jaren van loondienst besloot dat hij
ook graag op de kwekerij wilde werken, was het logisch
om met William samen verder te gaan. Voor William
kwam de versterking van zijn broer goed uit. „Ik stond op
het punt dat ik keuzes moest maken. Voor mij alleen was
het werk eigenlijk niet meer goed behapbaar. Ik moest
dus personeel gaan aannemen of mijn productie toch
weer inkrimpen. Doordat Barrie in het bedrijf kwam, kunnen we doorgaan op de ingeslagen weg en zelfs nog iets
verder uitbreiden de komende jaren.”
In totaal heeft de kwekerij van de broers beschikking
over 2,5 ha vollegrond. Recent is de tuin grenzend aan het
perceel van hun vader ook aangekocht. Op deze kwekerij

Afzet: Via handel en exporteurs. Het grootste deel wordt
verkocht via VARB. De planten
worden gebruikt voor vakbeplantingen of door kwekers
opgepot voor doorkweek.
Oppervlakte: 2,5 ha vollegrond
Personeel: William en Barrie doen het samen, Williams
vrouw doet de administratie
en werkt een dag in de week
mee, in het weekend en de
schoolvakantie helpen er 3 à 4
scholieren.
Website: www.heestersindevollegrond.nl
William (links) en Barrie de Bruijn kweken uitsluitend heesters in de vollegrond.

werd in containers gekweekt. „Wij willen echter uitsluitend in de vollegrond kweken, dus wij zijn nu bezig om
het containerveld weer om te zetten in vollegrond. Normaal zie je het alleen andersom.”

Groenbemester

Het aangekochte containerveld wordt dit jaar weer omgezet in vollegrond.
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Prunus wordt aan het eind van de winter gestekt.

Wat de impact op de grond is, weten de broers niet precies. „We kunnen niet putten uit ervaringen van kwekers
om ons heen. Het is echter geen zwaar containerveld met
lava geweest. We verwachten dat het afdekken van de
grond met een dunne zandlaag en doek niet teveel negatieve invloed op de grond heeft gehad. Dit jaar zaaien
we het perceel echter eerst in met een groenbemester.
Hierdoor kan de grond nieuwe voedingsstoffen opbouwen
en krijgen de bodemstructuur en het bodemleven de kans
om zich te herstellen.”
Druk om de grond gelijk in gebruik te nemen, hebben
William en Barrie niet. „We hebben in totaal 2,5 ha tot
onze beschikking, maar de mankracht om die geheel in te
planten hebben we niet. Dan moeten we alsnog personeel
aannemen en daar voelen we niet zoveel voor.”
De ruimte in het grondgebruik vinden ze juist prettig.
„We letten erg op onze vruchtwisseling. Stukken die we
in het voorjaar niet inplanten, zaaien we in met groenbemesters. Dat geeft ons gelijk de mogelijkheid om deze
stukken in het najaar in te planten met bijvoorbeeld
Mahonia.” De stukken die in het najaar in worden geplant,

liggen anders in de zomer braak. „Het voorrooien en sorteren van de heester doen we pas eind november/december, terwijl het planten in september en oktober gebeurt.”
Doordat de teelt van leverbare Mahonia-planten er bij
is gekomen, kwam de teelt van Prunus op de kwekerij
in het gedrang. „Afgelopen jaren bleek het stekken van
Prunus lastig, omdat we in diezelfde periode ook druk
bezig waren met het stekken van Mahonia. We vinden het
echter wel belangrijk dat we ook Prunus laurocerasus in
ons sortiment blijven houden. Het gewas past namelijk in
onze afzet. Wij leveren vooral planten voor vakbeplantingen. Prunus is een geliefd product voor deze afnemers.”
Alle gewassen worden zelf gestekt of veredeld. Bij
Prunus is dat lastig, zonder een piek in het werk te krijgen.
De broers stekken dit jaar daarom voor het eerst Prunus
aan het eind van de winter. „Het is een experiment, maar
we verwachten dat het prima kan. Bijkomend voordeel,
als het werkt, is dat we de planten in het najaar buiten
kunnen planten. We zien bij Mahonia dat dit de planten
ten goede komt. De planten zetten zich voor de winter,
waardoor ze in het voorjaar sneller weggroeien. Dat levert
aan het eind van het seizoen grotere planten op.”
En dat laatste past weer in de bedrijfsdoelstelling van de
broers: „We willen in één groeiseizoen zo groot mogelijke
planten kweken van een goede kwaliteit.” Die doelstelling
is ook de reden dat William en Barrie zweren bij de vollegrondsteelt. „We zijn er uiteindelijk van overtuigd dat
heesters in de vollegrond het beste groeien.” <
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