
  Kweker is nog steeds
de basis van de sierteeltketen
De Veense tuinbouw is Don van der Meer met de paplepel ingegoten. Zijn vader was 
kweker en werkte jarenlang op de voormalige Veense veiling E.M.M.. Zelf verdiende 
Don als jong ventje zijn zakgeld op een gerbera en alstroemeriakwekerij in Roelofa-
rendsveen. Na de tuinbouwschool kwam hij terecht bij Oudendeijk im- en export. 

Anno 2010 is Don managing director 
bij Oudendijk. Met al zijn ervaring in de 
glastuinbouw heeft Don een brede kijk 
op de sector. Ondanks de internationa-
lisering ziet hij een goede toekomst voor 
de Nederlandse glastuinbouwkwekers:

Don: “In Nederland wordt nog steeds een 
relatief breed en diep assortiment bloe-
men en planten geteeld. De glastuinbouw 
in de gemeente Kaag en Braassem is 
hier een levendig voorbeeld van. In com-
binatie met de centrale ligging biedt dat 
voor kwekers en exporteurs veel kansen. 
Bestellingen die na de veiltijden binnen-
komen, kunnen immers snel en dagvers 
ingekocht en geleverd worden. Bovendien 

is Nederland een van de weinige produ-
cerende landen ter wereld waar product-
vernieuwingen vandaan blijven komen. 
Beide zijn belangrijk voor de borging van 
de afzet. Het is niet voor niets dat wij 
als exporteur nog steeds een groot deel 
van onze producten uit Nederland en de 
Veenstreek halen!” 

Lees het uitgebreide artikel over 
de visie van Don van der Meer op 
glastuinbouw op onze website: 
www.veenstreek.com

   Kenniscentrum over kwaliteit
gevestigd in Roelofarendsveen
Kwaliteitsdienst Naktuinbouw keurt en toetst teeltmaterialen voor onder andere de 
sierteeltsector, zowel nieuwe als bestaande rassen. Het bedrijf waarborgt daarmee 
dat uitgangsmaterialen gezond zijn en blijven. 

Volgens John van Ruiten, één van de di-
recteuren van Naktuinbouw, is het bedrijf 
niet voor niets gevestigd in het tuinbouw-
gebied Baan/Sotaweg in Roelofarends-
veen. “We doen veel teeltwerkzaamhe-
den en hebben daarom een teeltcomplex 
nodig. Dat kan het beste midden tussen 
andere tuinbouwbedrijven, dicht bij onze 
leveranciers. We hebben met drie hecare 
glas en zestien hectare open grond ge-
woon een groot tuinbouwbedrijf. Om dat 
te runnen zijn gekwalificeerde mensen 
nodig met een goed gevoel voor gewas-
sen. Zulke mensen vind je makkelijker in 
een echte tuinbouwgemeente als Kaag 
en Braassem. In deze gemeente zijn veel 
tuinbouwbedrijven gevestigd, tesamen 
vormen ze een belangrijk tuinbouwclus-
ter, dat bovendien nog eens heel cen-

traal gelegen is. Dicht bij de belangrijke 
veilingen en met een uitstekende bereik-
baarheid vanaf de A4 en Schiphol. Wij 
zouden hier dan ook niet weg willen!”  

Wilt u meer lezen over de werkzaam-
heden van Naktuinbouw? Kijk voor een 
uitgebreid interview met Marcel Toonen, 
hoofd laboratorium Natkuinbouw, op 
onze website: www.veenstreek.com.

Zicht op glastuinbouw

  ‘Jan Zaadje’ en glastuinbouw
Dat de winkel van Horticoop aan het Noordeinde in Roelofarendsveen in de volks-
mond beter bekend staat als ‘Jan Zaadje’ zegt iets over de historische band tussen 
de tuinbouwleverancier en de tuinbouwgemeente Kaag en Braassem.
  
Het is immers al ruim 59 jaar geleden 
dat Jan van der Meer (ofwel Jan Zaadje) 
een winkel met een op tuinders gericht 
assortiment opende: van ‘kissies’ tot 
zaden. Anno 2010 is er veel veranderd, 

maar de relatie tussen Horticoop en de 
glastuinbouw onverminderd sterk.

Kees Zevenhoven, vestigingsmanager: 
‘Bestond voor Jan van der Meer inder-
tijd zijn klantenkring alleen uit tuinders, 
vandaag de dag vinden ook veel parti-
culieren hun weg naar onze winkel. Toch 
verkopen wij verreweg het meeste aan 
tuinbouwondernemers.’

Peter en Frank zijn voor veel tuinbouwon-
dernemers goede bekenden. Zij beheren 
de ‘achteringang’ van Horticoop en ont-
vangen dagelijks tuinbouwondernemers. 
“We kennen ze allemaal!”

Lees het uitgebreide interview met Horti-
coop op onze website: www.veenstreek.
com.



Met veel plezier bieden we u deze brochure over de glastuinbouw in de gemeente 
Kaag en Braassem aan. 

Wie wij zijn? Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek bestaat uit actieve, toekomstge-
richte tuinbouwondernemers. We zetten ons in om de beeld- en besluitvorming over 
de glastuinbouwsector te verbeteren. In deze brochure stellen we graag een aantal 
glastuinbouwbedrijven aan u voor en laten u zo zien hoe divers de glastuinbouw in 
onze gemeente eigenlijk is. 

De glastuinbouw kent een rijke historie in de gemeente Kaag en Braassem. Wij gelo-
ven dat glastuinbouw en de gemeente Kaag en Braassem ook in de toekomst prima 
samengaan. Wij hopen ons enthousiasme over deze prachtige sector op u over te 
kunnen brengen. 

Voor meer informatie over lokale glastuinbouwbedrijven verwijzen wij graag naar onze 
website: www.veenstreek.com. Hier kunt u ook het dagelijkse glastuinbouwnieuws vol-
gen. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Theo Akerboom,
voorzitter Platform Tuinbouw Veenstreek

en tuincentra. Het bedrijf werkt hiervoor 
bij een groeiend aantal orders samen 
met zes andere potplantenkwekers in 
Nederland. “Onze afnemers zijn zeer ge-
interesseerd in wisselende concepten; 
mixen van diverse planten, kant-en-klaar 
geleverd inclusief een keramiek potje en 
informatiestekers. Door het assortiment, 
creativiteit en verwerkingsruimten van de 

deelnemende bedrijven te combineren, 
zijn wij in staat om aan deze groeiende 
vraag te voldoen.” 

Altijd in beweging
Het is duidelijk dat een glastuinbouwbe-
drijf op veel aspecten van de bedrijfsvoe-
ring in beweging moet blijven. Volgens 
Karin van der Eijk maakt dit het werk 
bijzonder dynamisch: “Wij volgen de ont-
wikkelingen (productie, energie, milieu, 
marketing) op de voet en spelen graag in 
op voor onze bedrijfsvoering interessante 
veranderingen. Juist door alle innovaties 
is de glastuinbouw een prachtige sector 
om in te werken!”

Zicht op glastuinbouw

Glastuinbouw Veenstreek in cijfers:
Aantal glastuinbouwgebieden 4
Totaal oppervlakte in hectare 290 
Aantal kwekers   170
Omzet glastuinbouw  85 miljoen euro
Werkgelegenheid bij kwekers 672 arbeidsplaatsen
Omzet per werknemer  +/- € 100.000,= 

Deze brochure is mede tot stand gekomen door onze sponsors:
Rabobank, AB Midden Nederland, Bloemenveiling FloraHolland, 
Stichting Stiveen, Hobaho en Horticoop.

   Glastuinbouw is een prachtige sector!

Een bezoek aan V.D.E. Plant
In de verwerkingsruimte van V.D.E. Plant in Woubrugge is het een drukte van be-
lang. Medewerkers van het bedrijf maken heliconia’s van minimaal een meter hoog-
te klaar voor het transport naar klanten. Tussen de karren met het verzendklare 
product komt Karin van der Eijk, een van de eigenaren, aan steppen. “Dit is voor mij 
de snelste manier om me over ons bedrijf voort te bewegen” lacht ze.

Familiebedrijf V.D.E. Plant is al 62 jaar 
in Woubrugge gevestigd. In die 62 jaar 
is er veel veranderd. Karin van der Eijk: 
“Mijn opa startte in 1948 met de teelt 
van groente en bloemen. Jaren later 
maakte mijn vader en zijn broer de over-
stap naar potplanten. Het huidige bedrijf 
is ten opzichte van vroeger veel groter 
en de teelt van potplanten gebeurt bijna 
volautomatisch. Ons bedrijf is opgedeeld 
in kassen en verwerkingsruimte. In de 
verwerkingsruimte vinden nagenoeg alle 
werkzaamheden aan de planten plaats 
zoals oppotten, wijder zetten en verzend-
klaar maken. In de kassen creëren wij de 
juiste omstandigheden waarin de pot-
planten kunnen groeien. Het transport 
tussen de kassen en verwerkingsruimte 
vindt plaats door middel van rolcontai-
ners.”

Milieuvriendelijk
Schaalvergroting en het toepassen van 
de nieuwste technologieën hebben het 
voor V.D.E. mogelijk gemaakt om milieu-
vriendelijk te telen. Enthousiast vervolgt 
Karin haar verhaal. “We telen gesloten. 
Dit betekent dat door ons gebruikt wa-
ter, inclusief de voedingstoffen, gerecir-
culeerd worden binnen ons bedrijf. Onze 
teelt laat hierdoor geen sporen achter in 

de bodem. Verder verwarmen wij onze 
kassen met warmte die vrijkomt bij het 
opwekken van elektriciteit. Ons bedrijf 
beschikt hiervoor over een eigen WKK 
(warmte-krachtkoppeling). De elektrici-
teit die wij zelf niet gebruiken, leveren we 
aan het elektriciteitsbedrijf. ” 
Ook bij de inzet van gewasbescher-
mingsmiddelen houdt V.D.E. Plant reke-
ning met het milieu. Daar waar het kan 
gebruiken ze biologische bestrijders. Bo-
vendien produceert V.D.E. Plant op zijn 
minst CO2-neutraal; potplanten hebben 
immers CO2 nodig om te groeien. En met 
energiebesparende maatregelen, zoals 
een kas van isolerende platen en ener-
gieschermen, produceert V.D.E. Plant 
minder CO2 dan de potplanten opne-
men. 

Marktgericht produceren
Een milieuvriendelijke en kwalitatief 
goede productie alleen is echter niet 
voldoende om als glastuinbouwbedrijf 
overeind te blijven. Het is daarnaast 
een vereiste om te produceren wat de 
markt vraagt. V.D.E. Plant verkoopt – via 
de Nederlandse veilingen – aan retailers 
in heel Europa: 
supermarkten,
bouwmarkten
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