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Vo o r wo o r d
2 3

Boomteelt en Zundert zijn al ruim een eeuw met elkaar verbon-
den. En dat gaat in Zundert niet onopgemerkt aan je voorbij. 
Overal, langs elke weg, op elke hoek van de straat, langs be-
ken en dorpen ervaar je de boomteeltakkers, containervelden,
loodsen en schuren, de boomvolle vrachtwagens en het werk 
op het veld. Zundert ademt boomteelt tot in elke porie van het
landschap.

Bomen in beweging
Het Zundertse boomteeltlandschap is uniek in de wereld. 
Boomkwekerijen bepalen, zeker de laatste jaren, in sterke mate
de beweging en ontwikkeling van het landschap. De sector zal 
ook in de toekomst bepalend zijn voor de ontwikkeling van het
landschap. De boomkwekers nemen deze verantwoordelijke 
taak serieus en zijn bereid er iets moois van te maken.

Een inspiratiebodem
In dit inspiratieboek worden handvatten geboden om het land-
schap verder door te ontwikkelen en de beweging er in te 
houden. Bij nieuwe initiatieven rondom de boomteeltbedrijven 
liggen er grote kansen om het landschap optimaal te gebrui-

ken, te versterken en beleefbaar te maken. Voor leefbaarheid, 
toerisme, ecologie, duurzaamheid en milieu. Dit kan het imago
van de boomteeltsector in Zundert verder versterken. Dit is 
ook een kans om het eigen bedrijf te profileren. Met het land-
schapsontwikkelingsplan en de structuurvisie van de gemeente 
Zundert wordt er zorg besteed aan dat unieke landschap. Dit 
inspiratieboek gaat verder. Het inspireert ondernemers bij de 
bedrijfsontwikkelingen met een landschappelijke impact.

Boek voor de  boomkweker.
Niet alleen het Zundertse landschap is uniek. Ook dit inspira-
tieboek is uniek. Het is samen met vertegenwoordigers van de
boomteelt en de gemeente Zundert opgesteld en vastgesteld. 
De boomkwekers willen er iets moois van maken. Het inspira-
tieboek helpt daarnaast ook bij beoordeling, besluitvorming en 
procedures van bouwaanvragen en vergunningen.

Laat u inspireren!

Gerard de Baaij
Programmamanager Treeport 
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2 .Wat  voor  type kweker i j h e b  i k ?
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H a n d e l s k w e k e r i j

- grote loodsen 
- veel verkeersruimte afgestemd op de logistiek van het      
  bedrijf
- de kwekerij is vaak ondergeschikt (primair handel)
- meer kantoorruimte

C o n t a i n e r t e e l t

- overwegend gekweekt boven de grond
- veel verhard oppervlak afgestemd  op de logistiek
- wateropslag
- vaak gecombineerd met grote kassen
- vaak gecombineerd met bedrijfswoning

B o s  &  H a a g p l a n t s o e n

- overwegend gekweekt in volle grond
- toename van kweek in containers
- weinig tunnels en kassen
- vaak gecombineerd met bedrijfswoning
- breed assortiment resulteert in een gevarieerder 
   landschapsbeeld

L a a n  &  Vo r m b o m e n

- overwegend gekweekt in volle grond
- relatief weinig verhard oppervlak
- beplanting op volle grond draagt op natuurlijke wijze bij aan de      
  inpassing in het landschap
- vaak gecombineerd met bedrijfswoning
- overwegend grote bedrijven
- hogere bebouwing
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1 .  b e e k d a l 
Het dal van Aa of Weerijs kenmerkt zich door 
zijn openheid. Het aangrenzende intensieve 
productielandschap contrasteert met deze open-
heid van de beekdalen. In het gebied worden de 
natuur- en recreatieve waarden versterkt.

2 .  i n t e n s i e f 
p r o d u c t i e l a n d s c h a p 
Dit relatief kleinschalige landschap kent een 
grote biodiversiteit. Dit kan versterkt worden 
door ontwikkelingen in de boomteeltsector. De 
kenmerkende lintwegen knopen het landschap 
aan elkaar.

3 .  e x t e n s i e f  
p r o d u c t i e l a n d s c h a p 
Behoud van de openheid heeft de grootste pri-
oriteit. Door de kenmerkende openheid is juist 
de architectuur van de erven beeldbepalend. Er 
wordt gewerkt aan het meer zichtbaar maken 
van de turfgeschiedenis en de versterking van 
lanen langs de wegen. Het aanbrengen van 
erfbeplanting heeft geen prioriteit.

4 .  n a t u u r / l a n d g o e d e r e n
Dit zijn de landschappelijke parels van de 
gemeente Zundert. Opgaand bos bepaalt de 
ruimte. Natuur-, landschaps- en cultuurhistori-
sche waarden staan voorop. 

Het Landschapontwikkelingsplan (LOP) maakt 
onderscheid in 4 landschapstypen. Deze vor-
men samen het gevarieerde landschap van de 
gemeente Zundert. De meeste boomkwekerijen 
bevinden zich in het intensief productieland-
schap, dat samen valt met het Boomteeltontwik-
kelingsgebied (BOG). In dit gebied liggen de 
meeste mogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding.

L a n d s c h a p s t y p e n

1 .

2 .

3 .
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jonge heideontginning
bestaand bos
landgoederen
beekdal, broeken en moerassen
voormalig kampenlandschap
oude escomplexen

1. beekdal 2. intensief productielandschap 3. extensief productielandschap 4. natuur/landgoederen
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O p b o u w  v a n  h e t  l a n d s c h a p

Het landschap kent een eigen hiërarchie c.q. 
lagenopbouw. In dit inspiratieboek gaan we uit 
van 5 afzonderlijke lagen die tezamen een so-
lide raamwerk vormen. Sommige lagen zijn zeer 
dynamisch, terwijl andere lagen meer conserve-
rend van aard zijn. Om ruimte te bieden aan de 
dynamiek is het belangrijk dat de onderliggende 
lagen goed zijn vormgegeven en een stevig 
fundament vormen. Een stevig raamwerk biedt 
immers meer ontwikkelingsmogelijkheden. 

1 .  l a n d s c h a p s e l e m e n t e n

2 .  p e r c e l e n

3 .  e r v e n

4 .  b e b o u w i n g

5 .  d e t a i l s

- bossen
- bomenlanen

- waterlopen
- hoogteverschillen

- erfgrenzen
- kassen & tunnels

- waterberging
- containervelden

- inrit
- verharding
- tuin

- erfafscheiding
- bebouwing

- (dak)vorm
- (goot) hoogte
- materiaalgebruik

- reclame uiting
- hekwerk 
- poorten

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

De meeste boomkwekerijen liggen in het inten-
sief productielandschap, dat tevens de status 
van boomteeltontwikkelingsgebied (BOG) heeft. 
Een stevig en goed opgebouwd raamwerk kan 
ruimte bieden aan ontwikkelingsmogelijkheden 
ter plaatse. Hierdoor maken we samen een 
aantrekkelijk en groen landschap EN een dyna-
misch landschap met ruimte voor ontwikkeling.
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Lanen zijn de dragers van de ruimtelijke hoofd-
structuur en maken het landschap overzichtelijk. 
Een laan is te vergelijken met een kralensnoer. 
Aan deze snoer kunnen parels worden gehan-
gen. De parels geven de lanen identiteit. In 
Zundert vormen de boomkwekerijen de parels 
aan de snoer. Beiden kunnen niet zonder elkaar. 
Zonder de snoer liggen de parels rommelig en 
ongestructureerd in het landschap en zonder 
parels heeft het snoer weinig waarde.

De locatie van de lanen is vastgelegd in het 
LOP. In het LOP worden twee typen lanen on-
derscheiden: de lanen in het extensieve en in 
het intensieve productielandschap. De lanen in 
het intensieve landschap mogen op een bijzon-
dere manier worden vormgegeven. Ze kunnen 
de “Toonlanen” worden van de boomkwekerijen. 
In de “Toonlanen” kan het rijke assortiment ge-
toond worden aan het grote publiek.

bovenregionaal (oude rijksweg)

Noord Zuid Linten (Toonlanen).

Oost West Linten

L a n e n
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Heischoorstraat Rucphenseweg Tiggeltsestraat Wernhoutseweg

Weduwestraat Rustenburgstraat Oekelsebaan Hulsdonkstraat

Boomloos, de kwekerijen liggen verloren in het landschap

Enkelzijdige laanbeplanting, 
de kwekerijen liggen veran-
kerd in het landschap. Het 
grote kassencomplex is haast 
niet meer zichtbaar.

Dubbelzijdige 
laanbeplanting

Om-en-om beplanting. De weg 
wordt een “ toonlaan” voor verschil-
lende boomsoorten.
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Het intensieve productielandschap kenmerkt zich door beslo-
tenheid. Het beplanten van de erfgrenzen rondom de boom-
kwekerij versterkt deze beslotenheid en draagt bij aan de 
karakteristieke uitstraling. De soortkeuze is grotendeels vrij, 
maar het ligt voor de hand om een streekeigen product (in de 
omgeving geproduceerd) te gebruiken.

Het extensieve productielandschap kenmerkt zich juist door 
openheid. Hier is beplanting op de perceelsgrenzen niet altijd 
gewenst. Indien beplanting toch voorkomt op de erfgrens dient 
deze “traditioneel” vormgegeven te worden, met soorten als 
Acer, Alnus, Betula en Quercus.

In het beekdal is het benadrukken van de erfgrenzen, haaks 
op de beek, wenselijk. Hierdoor wordt de langgerekte structuur 
van het beekdal versterkt.

Een stevig groen kader rondom de kwekerij heeft een aantal 
voordelen voor zowel de ondernemer als het landschap:

de afscherming zorgt voor privacy; •	
toekomstige uitbreidingen zijn, door de sterke groenstruc-•	
tuur, eenvoudiger in te passen;
de juiste omkadering versterkt de landschappelijke struc-•	
tuur.

P e r c e e l s g r e n s
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Wie het bedrijf van David en 
Chantal Bömer oprijdt, ziet het 
meteen. Dit bedrijf straalt passie 
voor planten uit. Rondom de 
entree staan twee hagen van 
Ginkgo biloba-cultivars ‘Sara-
toga’ en ‘Tubifolia’, een groepje 
roodbladige treurbeuken op 
stam en een ‘wolk’ van tegen 
elkaar gegroeide fijnbladige 
Acer palmatum ‘Dissectum’ met 
aansluitend Acer palmatum 
‘Bloodgood’. Daarnaast valt het 
oog op een haag van Fagus 
sylvatica ‘Zlatia’ die als achter-
grond dient van een lagere haag 
van Taxus baccata ‘Rushmore’ 
en even verder gaat een grote 
groep blauwnaaldige Abies x ar-
noldiana ‘Cyrille’ over in het met 
Sedum begroeide dak van de 
woning. Boven dit alles groeien 
enkele forse solitairbomen zoals 
Quercus ‘Macon’, Quercus 

cerris ‘Wodan’, Ginkgo biloba 
en Fagus sylvatica ‘Millenium 
2000’. Markant is de karakteris-
tieke treurvorm Sequoiadendron 
giganteum ‘Pendulum’. 
Hoe dit zo ontstaan is, wordt 
snel duidelijk. David is de zoon 
van Maarten en Jo Bömer, vader 
begon hier circa 35 jaar gele-
den de kwekerij terwijl moeder 
werkzaam was als tuin- en 
landschapsarchitecte. David 
groeide dus 100% groen op. 
Hij vertelt dat de gevarieerde 
beplanting rondom de entree 
een combinatie is van toeval en 
liefhebberij. “Hier lag vroeger 
een deel van de moerhoek die 
inmiddels grotendeels achter 
de woning ligt. Door de jaren 
heen zijn er wat restanten blijven 
staan die we eenvoudigweg niet 
konden, of beter gezegd niet 
wilden, ruimen.” 

Wat bij het bedrijf ook opvalt 
zijn de rijen met grote bomen 
parallel aan de aangrenzende 
Vagevuur- en Bossenstraat. Bij 
de start van het bedrijf, eind 
jaren ’70 van de vorige eeuw, 
lagen die straten nog in een 
desolate kale vlakte. Beeldbe-
palend waren toen enkele oude 
dreven met volgroeide eiken. 
Langzaam maar zeker zijn die 
dreven verdwenen, voorna-
melijk door de herindeling van 
percelen. Het gemeentebeleid 
was toen duidelijk nog niet zo 
streng. “Mijn ouders besloten al 
snel om een bomenhaag rond 
het bedrijf te zetten. Als wind-
scherm en voor de privacy.” Wie 
nu de Vagevuurstraat inrijdt, 
valt meteen de rij van inmid-
dels volgroeide kronkeleiken 
op, Quercus robur ‘Fastigiata 

Lombarts’. Aan de andere zijde 
van de kwekerij trekken de bijna 
twintig meter hoge Metasequoia 
glyptostroboides de aandacht. 
De aanplant van al deze bomen 
noemt David een briljante zet. 
“Inmiddels rekent de gemeente 
ze tot landschappelijk waarde-
volle beplanting en hebben ze 
een beschermde status.”

Beukenhaag tegen kas
Het belang van groen rondom 
het bedrijf en de keuzes die de 
familie Bömer daarbij maakte, 
komt misschien wel het sterkst 
tot uiting bij de oude beuken-
haag die vrijwel parallel aan de 
Vagevuurstraat op amper twee 
meter van de kas staat. Bij het 
plaatsen van die kas wilde de 
gemeente dat deze volgens de 
officiële regels parallel aan en 

op de juiste afstand van de weg 
moest komen. Dat betekende 
simpelweg het rooien van de 
oude haag. De familie Bömer 
was echter van mening dat door 
het weghalen van de haag de 
kas veel zichtbaarder in het 
landschap zou komen te staan. 
“We bleven vasthouden aan 
onze eigenzinnigheid en moch-
ten de kas uiteindelijk net achter 
de beukenhaag plaatsen. Wie nu 
komt aanrijden ziet eerst vooral 
veel groen waartussen langzaam 
de kas zichtbaar wordt. Het 
resultaat is naar onze mening 
een mooie landschappelijke 
invulling.”
De bijzondere beplanting rond 
en op het bedrijf van David refe-
reert aan wat er op de kwekerij 
vermeerderd wordt. Vanuit de 
passie voor groen is een niet 

alledaags sortiment ontstaan 
van bomen en coniferen met 
Ginkgo als specialisme. Klanten 
die het bedrijf bezoeken, wor-
den enthousiast gemaakt door 
de aanplant van het bijzondere 
sortiment dat behalve rondom de 
entree ook veel in de moerhoek 
is te vinden. “Dat resulteerde 
er bijvoorbeeld in dat een klant 
die de haag van Ginkgo zag, 
besloot om dit zelf ook aan te 
gaan leggen. Hij bestelde er 
meteen 500.” Dat ook de nieuwe 
generatie Bömer met het groen-
virus van ouders en grootouders 
wordt aangestoken, blijkt uit het 
bescheiden doolhof dat David in 
een ruim anderhalve meter hoge 
aanplant van Ginkgo heeft aan-
gelegd. “Die ruimtelijke kwaliteit 
die we hier hebben gecreëerd, 
daar voelen we ons goed bij.”

“ B i j  d e z e  r u i m t e l i j k e  k w a l i t e i t  v o e l e n  w i j  o n s  g o e d ”

Al bij de entree is het dui-
delijk, Boomkwekerij Bömer 
is een liefhebberskwekerij. 
Op de erfgrens, rondom de 
bebouwing en in de moer-
hoek staat een gevarieerd en 
volgroeid sortiment. Behalve 
aangenaam voor het oog, zet 
het bezoekers aan tot kopen. 

D e  e r f b e p l a n t i n g  b i j 

D a v i d  B ö m e r
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Ongeacht landschapstype is het raadzaam om 
bij nieuwe initiatieven de uitgangssituatie goed 
in beeld te brengen. Zijn er bestaande land-
schapselementen die het behouden waard zijn 
(zoals bomen, hoogteverschillen, waterpartijen/
waterlopen of houtwallen)? Deze elementen ge-
ven het landschap karakter. Juist het ‘hergebrui-
ken’ van deze karakteristieke elementen voegt 
kwaliteit toe aan nieuwe initiatieven. 
Bij nieuwe initiatieven is ook de richting waarin 
wordt uitgebreid van belang. Door bebouwing 
zo centraal mogelijk op het perceel te situeren 
kunnen doorzichten naar het landschap behou-
den blijven. 
In het intensieve productielandschap liggen 
erven vaak in een bocht of aan een knik in de 
weg. Deze ligging versterkt het besloten ka-
rakter. Het extensieve landschap kent een veel 
strakkere opbouw, dat resulteert in meer rust en 
ruimte. 

P l a a t s i n g  v a n  h e t  e r f
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N i e u w e  r o u t e s

Analyseer ook eens of het mogelijk is om een 
route (een shortcut) aan te leggen over het per-
ceel. Een smal wandel-, fiets- of ruiterpad voegt 
vaak al kwaliteit toe aan het landschap. Een 
goede inpassing beperkt het bedrijf niet, maar 
zorgt wel voor naamsbekendheid.
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Wa t e r

Waterbassins zijn onmisbaar voor boomkwe-
kerijen die gericht zijn op de teelt in kassen en 
op containervelden. Vaak wordt gebruik ge-
maakt van bassins met “dijken” van plastic folie. 
De dijken kunnen ook worden afgewerkt met 
begroeid klei of leem, wat een natuurlijkere en 
groenere uitstraling geeft. 
Doorgaans wordt de ontgraven grond gebruikt 
voor de aanleg van de dijken. De dijken belem-
meren vervolgens het doorzicht naar het land-
schap. Maar waarom niet denken in creatievere 
oplossingen? Dit kan bijvoorbeeld door de aan-
leg van een grondwal die meteen de wanden 
van de bebouwing vormt.

Een bassin met een natuurlijke uitstraling kan 
ook prima worden ingepast in het Beekdal.
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Als boomkweker denk je van nature na over 
de waterkringloop. Enerzijds is dit noodzaak, 
anderzijds kan het ook extra plezier en kwaliteit 
opleveren als gekozen wordt voor de juiste op-
lossing. Door te kiezen voor de juiste oplossing 
kan extra assortiment, een mooie privé-vijver 
(zwemvijver) of een fraaie entree worden gecre-
ëerd. 
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Wa t e r
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Een systeem dat opgevangen 
water circuleert en schoont. 
Dat is de insteek van de 
biosloot die Niels Dictus 
bij zijn bedrijf realiseerde. 
Behalve een gunstige uitwer-
king op de natuur ziet hij ook 
positieve effecten bij de op-
kweek van zijn plugplanten. 

waterfauna een belangrijke rol. 
De beluchting verlaagt de hard-
heid van het water en stimu-
leert het aërobe – van zuurstof 
afhankelijke – bioleven. Het 
zonlicht dat op de verschillende 
waterniveaus schijnt, warmt het 
water op en onderdrukt niet 
uv-bestendige organismen zoals 
ziekteverwekkers. De waterplan-
ten – hoofdzakelijk de zuurstof 
producerende waterpest en de 
goed schonende gele lis – ont-
trekken het teveel aan nitraat en 
fosfaat aan het water en slakken 
en goudwindes houden respec-
tievelijk algen- en insectenpopu-
laties onder controle. Uiteindelijk 
ontstaat zo een evenwichtig en 
natuurlijk systeem met schoon 
en levend oppervlaktewater 
waarbij het aanwezige bacterie-
leven ziekteonderdrukkend en 

reinigend werkt. “Een systeem 
dat uitgaat van opwaardering, 
niet van ontsmetting. Het maakt 
het water dus niet dood, zoals 
de meeste waterbehandelingen 
doen, maar juist levend.” Niels 
benadrukt verder de eenvoudige 
en goedkope aanleg van zo’n 
biosloot die in geval van over-
vloedige regenval een overstort 
heeft op de aanwezige sloot 
langs de zandweg. 

Belangstelling buitenland

Niels merkt inmiddels de belang-
stelling voor zijn biosloot vanuit 
het buitenland. “Het systeem 
bestaat al zo’n 10 jaar maar in 
het buitenland is het nog onbe-
kend. Geregeld komen groepen 
mijn bedrijf bezoeken om ook 
die biosloot te bekijken.” Zijn er 

ook nadelen aan het systeem? 
Hij noemt het jaarlijks maaien 
van het Iris-loof – “dat naar de 
composthoop verdwijnt” – als 
belangrijkste klus en inmiddels 
is het nodig de sliblaag te ver-
wijderen om verstopping van de 
aanzuigleidingen te voorkomen. 
De biosloot meet in totaal ruim 
10 meter en bevindt zich op de 
plaats waar vroeger een con-
tainerveld lag. Dromend over 
de meest unieke situatie vertelt 
Niels dat hij het liefst zo’n sloot 
rondom zijn hele bedrijf zou 
zien. “Bij voorkeur niet gemaakt 
van plastic maar van een on-
doordringbare kleilaag.” Behalve 
meer watercapaciteit ziet hij zo 
ook als voordeel de mogelijkheid 
er een natuurlijke zwemvijver 
aan te koppelen. “Uiteraard 
speelt het financiële aspect een 

rol maar een investering die de 
kwaliteit van de planten bevor-
dert, verdien je altijd terug.”
Rondom biosloot en zwemvijver 
ziet Niels verder kansen voor 
stroken met weidebloemen. “Dat 
trekt bijvoorbeeld weer lieve-
heersbeestjes die goed zijn voor 
het bestrijden van bladluis. Hoe 
meer natuurlijke invloeden, hoe 
meer leven. Dat is de insteek.” 
Niels en zijn vrouw Cindy 
merken het belang ook aan hun 
kinderen die via de biosloot in 
contact komen met de flora- en 
faunadiversiteit. “In het water 
hebben ze al kleurrijke salaman-
ders ontdekt.” Daarnaast ziet 
hij toegevoegde waarde voor 
zijn personeelleden. “Die lopen 
hier uiteraard liever in een korte 
broek rond dan in een bescher-
mingspak.” 

“ M i j n  k i n d e r e n  h e b b e n  a l  k l e u r r i j k e  s a l a m a n d e r s  o n t d e k t . ”
Wie Rijsbergen via de St. 
Bavostraat doorkruist, rijdt in 
het centrum ongemerkt De 
Hofdreven voorbij. Dit smalle 
straatje herbergt een klein aantal 
woningen en de verharding gaat 
na die woningen al snel over in 
een zandpad. Wie dat zandpad 
volgt, komt uit in het dal van de 
Aa of Weerijs. 
Op de plek waar verharding in 
zand overgaat, ligt het bedrijf 
van Niels Dictus, Tenax Tree-
Plugs & Seeds. Het is de laatste 
bebouwing aan De Hofdreven. 
Met een locatie zo dicht tegen 
de natuur is het niet vreemd dat 
Niels die natuur een warm hart 
toedraagt. Wat meteen opvalt 
bij de entree van zijn bedrijf is 
de biosloot die hij met advies 
van teeltadviseur Rene Jochems 
van Groeibalans aanlegde. De 

aanleg van deze biosloot had 
twee hoofdredenen. “Naast de 
verplichtstelling vanuit het wa-
terschap om water op te vangen 
bij het gebruik van vloeibare 
meststoffen hebben we hier te 
maken met grondwater dat niet 
zo’n geweldige kwaliteit heeft. 
Het bevat veel ijzer en bicarbo-
naat wat de pH-waarde in de 
potgrond verhoogt.”
Al het water dat Niels tijdens 
het groeiseizoen op zijn kwe-
kerij gebruikt, vangt hij via een 
circulatiesysteem op in de ver-
zamelput. Daarna wordt het in 
een silo gepompt en vanuit daar 
gaat het naar de in verschillende 
compartimenten opgedeelde 
biosloot. Tijdens de stroming 
in deze in hoogte aflopende 
compartimenten spelen beluch-
ting, zonlicht, plantengroei en 

D e  b i o s l o o t  v a n 

N i e l s  D i c t u s
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C o n t a i n e r v e l d

Containervelden zijn niet meer 
weg te denken uit de heden-
daagse boomkwekerijen. 
Naast de grote voordelen kent 
het ook een aantal landschap-
pelijke nadelen, zoals de 
aanwezigheid van veel plas-
tic, bedekte slootkanten en 
hekwerken. Dit vraagt om een 
andere benadering van deze 
randen. 
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G l a s  i n  h e t  l a n d s c h a p Beplanting rondom de kas is vanwege schaduw-
werking niet altijd gewenst. Toch is het van groot 
belang dat een kas op een juiste wijze wordt 
ingepast in het landschap. Aan de zonzijde 
(zuid) kan een haag voldoen, terwijl het aan de 
schaduwzijde (noord) mogelijk is om bomen of 
een houtwal aan te planten.
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K a s  a l s  v i s i t e k a a r t j e
4
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De kas wordt steeds vaker het visitekaartje 
van de kwekerij en biedt regelmatig plek aan 
uiteenlopende functies, zoals productieruimten, 
een kantoor en zelfs een woning. Deze vorm 
van meervoudig ruimtegebruik is goed voor het 
landschap, de klant en boomkweker zelf.

42 43



E r f  h i ë r a r c h i e Het erf vormt het baken in het landschap. Dit 
vraagt om een zorgvuldige inpassing, bijvoor-
beeld door lage beplanting op de voorgrond en 
hoge beplanting op de achtergrond.
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De inrit vormt de toegang tot het bedrijf en is 
daarmee het visitekaartje voor potentiële klan-
ten. Een brede inrit lijkt praktisch, maar zorgt 
voor onnodige verstening aan de voorzijde van 
het perceel. Het verdient de voorkeur om de inrit 
smal te houden (bijvoorbeeld met laaddocks) 
en te combineren met groene elementen aan 
weerszijden. Vanuit logistiek oogpunt heeft een 
aparte (smalle) in- en (smalle) uitrit de voor-
keur boven één brede uitrit. De inrit kan zelfs 
gedeeld worden met de buurman. (Collectieve 
voorzieningen).
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Niet overal op het erf wordt de bestrating even 
zwaar belast. Dit biedt mogelijkheden om te 
variëren in bestrating. Plaatsen waar alleen 
licht vervoer (of voetgangers) komt kan worden 
voorzien van een “half-open” verharding. Deze 
half-open verharding zorgt voor een groenere 
uitstraling en een betere afvoer van het regen-
water (geen plassen). Bovendien kan de funde-
ring lichter worden uitgevoerd, wat scheelt in de 
kosten. 

E r f v e r h a r d i n g
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Vaak bevindt de bedrijfswoning zich naast het 
bedrijf. In dat geval kan de voortuin van de 
woning worden ingezet als dé etalage voor de 
kwekerij. De tuin kan het verhaal vertellen achter 
de gekweekte producten. 

In het extensieve productielandschap past een 
traditionele tuin het best. Een traditionele tuin 
bestaat vaak uit een beukenhaag (Fagus) met 
een aantal leibomen (Tilia). In het intensieve 
productielandschap mag de tuin wat uitbundiger 
zijn met “exotische” soorten en een opvallende 
inrichting.
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G r o e n e  m o n u m e n t e n

Grote bomen, zowel solitair als gegroepeerd, 
geven het landschap maat en schaal. Het opne-
men van enkele grote bomen op het erf versterkt 
de hiërarchie en geeft het erf de gewenste 
groene uitstraling. Door een slimme indeling van 
het erf is er altijd ruimte te creëren voor zo’n 
boom, ook zonder dat er overlast ontstaat door 
vallende bladeren of door schaduwwerking. Ge-
bruik bijvoorbeeld de overhoeken van de kavel. 
Deze bomen kunnen de groene monumenten 
van de toekomst worden. Was Vincent van Gogh 
niet een echte bomenschilder?
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S c h u u r h i s t o r i e

De geschiedenis van de Zundertse Kwekerijschuren: 

van Vlaamse Schuur..... 

 

..... tot nu.
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Een nestor uit de Zundertse 
boomkwekerijgeschiedenis. Zo 
is Richard de Bie (84) het best 
te omschrijven. Een gesprek 
met hem gaat al snel terug tot 
begin 1900 hoewel hij ook nog 
heel wat weet te vertellen over 
de beginperiode van de kwe-
kerij die zijn overgrootvader in 
1862 startte. Die overgrootvader 
heette Jaon van Aelst. Jaon was 
een voor die tijd eigenzinnig 
persoon die besloot om, naast al 
het werk in zijn kruidenierswin-
kel, zelfgezaaide Pinus te gaan 
verkopen. Iets wat niemand in 
die tijd nog deed. “Hij was hier 
in de omgeving de eerste com-
merciële boomkweker.” 
De start van de kwekerij vond 
plaats op de zogenaamde kleine 
hof tegen de woning. Rondom 
plantte Jaon een beukenhaag. 
“Groene beuk want zaad van de 

roodbladige vorm was in die tijd 
lastig te verkrijgen.” Langza-
merhand ontstond zo de eerste 
afgebakende boomkwekerij. 
Overigens stond die beuken-
haag er niet voor de sier of voor 
de beschutting maar puur om 
het terrein af te bakenen, zo van 
‘dit is mijn eigendom’. “De haag 
was echter niet erg hoog zodat 
spottende passanten erover 
heen konden kijken om Jaon 
kolderieke vragen te stellen.” 
Toch gold ook honderdvijftig jaar 
geleden al het spreekwoordelijke 
gezegde over de aanhouder die 
wint want de kleine hof bleek 
al snel te klein. De uitbreiding 
die volgde heette de nieuwe 
hof maar de kleine hof bleef wel 
onderdeel van de kwekerij. “Pas 
veel later kwam hier een moes-
tuin. Interesse voor siertuinen 
was er toen nog helemaal niet.”

Jaon van Aelst haalde de pijn-
boompitten uit proppen – Zun-
derts dialect voor kegels – die 
hij plukte in de omgeving en 
droogde in de zon. Overgrootva-
der en overgrootmoeder konden 
lezen noch schrijven maar aan 
zakelijk instinct ontbrak het hen 
niet. Logisch dus dat de kwe-
kerij gestaag groeide. Dochter 
Sjo, die de zakelijke kwaliteiten 
van haar ouders meekreeg, had 
het geluk onderwijs te mogen 
volgen. Volgens Richard heeft 
zij aan de wieg gestaan van de 
successen die de kwekerij in de 
20ste behaalde. “Zo was het Sjo 
die het ontwerp tekende voor 
de proppenfabriek. Zo’n beetje 
het eerste opgemetselde be-
drijfspand in Zundert en omge-
ving.” Toen Jaon het bedrijf in 
1892 overdeed aan dochter en 

schoonzoon kreeg het een an-
dere naam; Boomkwekerij P.W. 
de Bie-van Aalst. 

Reclameletters op bedrijfspand
Die proppenfabriek, met de 
eerste grote gemetselde schoor-
steen van Zundert, professio-
naliseerde het drogen van de 
proppen. Er was nog wel een 
tussenperiode waarin dat drogen 
bij de plaatselijke bakker op 
de oven gebeurde maar al snel 
bleek het daar te klein. Centraal 
in de proppenfabriek bevond 
zich een grote warmtekachel. 
“Een zwaar ding waarvoor ik 
later bij de verkoop bewust een 
kiloprijs hanteerde zodat ik veel 
meer kreeg dan de oudijzerman 
op het zicht bood.” Die warmte-
kachel zorgde voor de verhitting 
van de proppen waarna deze 

in een ronddraaiende machine 
terechtkwamen die de zaden 
uit de kegels wierp. De prop-
penfabriek zette Boomkwekerij 
P.W. de Bie-van Aalst definitief 
op de kaart en de bedrijfsnaam 
werd met grote reclameletters 
op het bedrijfspand geverfd . 
Ook verschenen er reclamebor-
den op de steeds ter uitbreiding 
aangeschafte teeltgronden. “Te-
genwoordig is de regelgeving 
strenger en mag alleen nog in 
de nabijheid van bedrijfspanden 
reclame worden gemaakt. Dat is 
allemaal behoorlijk veranderd.”
Richard praat verder over de 
periode dat oma Sjo, samen 
met haar zonen Vic en Sjefke 
(Richard’s vader), het bedrijf 
verder uitbouwde. Er versche-
nen grote herenhuizen en Pinus 
werd inmiddels geëxporteerd 

naar Duitsland, Scandinavië en 
Rusland. “Vic reisde al in 1914 
die kanten op.” Het aanzicht van 
de percelen veranderde waarbij 
Richard als voorbeeld geeft 
dat de kweekmethodes profes-
sioneler en de plantrijen langer 
werden. “Minder keerpunten dus 
minder rustmomenten voor het 
personeel.” Bij de herenhuizen 
kwamen siertuinen die de lief-
hebberij steeds meer benadruk-
ten. De inmiddels gesloopte Villa 
Wilhelmina, gelegen midden in 
de kwekerij van Sjarrel van Gin-
neken, was daarvan het duide-
lijkste voorbeeld. Gelijktijdig met 
deze ontwikkeling groeide ook 
het ondernemerschap. “Uitein-
delijk begonnen we ons te speci-
aliseren tot laanboomkweker en 
zo is boomkwekerij Richard de 
Bie geworden wat het nu is.”

“ O v e r g r o o t v a d e r  w a s  d e  e e r s t e  c o m m e r c i ë l e  b o o m k w e k e r ”

Met veel gemak vertelt Ri-
chard de Bie over overgroot-
vader Jaon , grootmoeder 
Sjo, vader Sjefke, oom Vic en 
hemzelf. De hele Zundertse 
kwekershistorie komt voor-
bij. Met alle ontwikkelingen 
groeide ook het ondernemer-
schap. “Uiteindelijk leidend 
tot specialisatie.”

D e  r i j k e  g e s c h i e d e n i s 

R i c h a r d  d e  B i e

56 57



Vo r m

De vorm van de schuur is samen met het materi-
aal belangrijk voor de uitstraling. Er zijn onein-
dig veel varianten denkbaar. Belangrijk is dat de 
vorm goed herkenbaar is, dus zonder al te veel 
op- en aanbouwen.
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G o o t h o o g t e

Hoe lager de goothoogte van het gebouw is, 
des te beter het overgaat in, en aansluit op, het 
landschap. Het beperken van de goothoogte is 
met name in het open extensieve productieland-
schap belangrijk. Door bijvoorbeeld gebruik te 
maken van een berging en een carport aan de 
zijkanten, is het eenvoudig om de goothoogte 
bij een hogere schuur toch laag te houden.
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Z o n n e p a n e e l

Het dak kan ook worden gebruikt voor een 
specifiek doel, zoals de opvang van water, het 
opwekken van zonne-energie of het produceren 
van producten. Zorg ervoor dat zonnepanelen 
altijd onderdeel zijn van de totale dakcomposi-
tie.
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Opbouw van een eenvoudig Sedumdak

Opbouw van een intsensief groen dak4
.4
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G r o e n e  d a k e n

Een groen dak heeft, naast het creëren van de 
gewenste groene uitstraling, nog meer voorde-
len. Het vormt een extra isolerende laag, waar-
door het in de zomer binnen koeler blijft en in de 
winter warmer. Groene daken kunnen daarnaast 
meer dan 50% van het regenwater opnemen en 
via verdamping weer afgeven aan de atmosfeer. 
Dit is gunstig voor de waterkringloop. 
Er bestaan grofweg twee typen groene daken: 
extensieve en intensieve. Op een extensief dak 
groeit met name mos en sedum. Hiervoor is een 
relatief dun dakpakket nodig. Op een intensief 
dak kunnen van allerlei planten en zelfs bomen 
groeien. Dit vraagt extra aandacht voor de con-
structie en de dakopbouw.
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M a t e r i a a l  &  u i t s t r a l i n g
Schuren bestaan vaak uit groene damwandpro-
fielen. Door de groene kleur wordt een poging 
gedaan om de bebouwing te integreren in het 
landschap. Dit lukt natuurlijk niet met een kleur 
alleen. Ook de materiaalkeuze is van belang. 
Eigenlijk is bijna ieder materiaal te gebruiken, 
maar natuurlijke materialen en kleuren hebben 
de voorkeur (baksteen, hout). 
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H e k w e r k  &  p o o r t e n De bezoeker komt vaak als eerst in aanraking 
met het hekwerk of de poort rondom het erf. 
Het vormt de eerste aanblik van het bedrijf en is 
belangrijk voor de beeldvorming. Maar waarom 
dan niet meer aandacht besteden aan de uit-
straling hiervan? Er zijn mogelijkheden om het 
hekwerk te laten begroeien of er kan gebruik 
worden gemaakt van een natuurlijk materiaal, 
zoals hout of wilgen. Daarnaast zijn “verticale 
tuinen” erg in opkomst. Deze systemen kunnen 
ook worden ingezet als een afscheiding waarin 
het (eigen) assortiment getoond wordt.
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R e c l a m e  u i t i n g Schreeuwende reclame past van nature niet in 
het buitengebied. Maar dat betekent niet dat re-
clame is uitgesloten. Reclame kan zelfs fraai zijn 
als het geïntegreerd is in de architectuur van de 
bebouwing. 
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5.Kosten  en  opbrengsten

De inspiraties in dit boek zijn investeringen in het landschap en 
in het bedrijf met als doel om ze terug te verdienen. Bij iedere 
investering is het daarom de vraag waarom je de investering 
doet, met welk doel en wat je ermee wilt bereiken. En dan gaat 
het om hele grote zaken, zoals investeringen in waterkringlo-
pen tot kleinere investeringen in bijvoorbeeld een poort of re-
clamebord.
 
Dit inspiratieboek wilt u daarom ook inspireren om in beeld 
te brengen wat de toegevoegde waarde van de investering is 
en wat het je oplevert of bespaard in euro’s. Te denken valt 
aan de besparingen op reclame- en P.R.-kosten of de waarde 

van het imago van uw bedrijf. Wij nodigen u daarom uit om de 
vraag te stellen: wat levert het me op?
 
Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden om te zoeken naar 
financieringsmogelijkheden. Streekrekening, gebiedsaandelen, 
groenaandelen, crowdfunding, subsidies en andere slimme 
financieringen zijn het onderzoeken waard (zie ook www.slim-
mefinanciering.nl).  
Tip: Investeringen die bedrijfsoverstijgend zijn en vooral bijdra-
gen aan de publieke landschapsruimte, kunnen mogelijk in sa-
menwerking met elkaar (Treeport) en met de gemeente worden 
bekostigd. Inspireer elkaar!
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L i n ks 

Doe op de websites van de makers van het 
boek nog meer inspiratie op:

TvBBA.nl
Treeport.eu
Zundert.nl
PCCvanhasselt.nl
Handelskwekerijnouws.nl
Tenax-plugs-seeds.nl
Boomkwekerij-bomer.nl
Bieboom.nl
AgelAdviseurs.nl
Emielvandenberg.nl

Redactie: Ton van Beek (Ton van Beek Buiten-
ruimte & Architectuur), Stan Spapens (Agel advi-
seurs), Gerard de Baaij (Treeport)
Interviews: Emiel van den Berg
Fotografie: Emiel van de Berg, Ton van Beek

contactgevens:
Ton van Beek Buitenruimte & Architectuur
t: 06 504 89 502
e: info@tvbba.nl

Treeport Europe B.V.
t: 076 599 5000 
e: info@treeport.eu
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