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Zowel IBN Kwekerijen als de andere IBN bedrijven hebben de zorg voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee investeren ze in deze mensen in 

het bijzonder, maar ook in de samenleving als geheel. De werk zaamheden van 

IBN Kwekerijen worden in dit magazine prachtig verwoord. 

Met diezelfde visie en dezelfde intentie richt IBN zich op de mede werkers. 

Mensen laten groeien, uitgaan van de mogelijkheden en niet van de  

beper kingen, geloven in wat iemand nog wel kan, medewerkers helpen om 

het beste uit zichzelf te halen. Op die manier zorgen we ervoor dat we talenten 

optimaal benutten met als resultaat integratie in de samenleving én een 

renderende onderneming. 

Ik heb gezien dat IBN Kwekerijen de visie niet alleen in woorden uitdraagt, maar 

ook in daden. Het voelt er goed. Ik vind dat we in de regio heel trots mogen zijn 

op een bedrijf van dit formaat. IBN Kwekerijen, hartelijk gefeliciteerd met het 

jubileum en blijf groeien!

Marnix Bakermans
Burgemeester van Landerd

Trots op 
IBN Kwekerijen
IBN Kwekerijen is een organisatie die een cruciale functie 
vervult in onze samenleving. Belangrijk dus om stil te 
staan bij het 25-jarig jubileum, zodat we deze rol weer 
eens kunnen belichten. 

Jubileumuitgave IBN Kwekerijen



Ondernemen 
en sociale verant - 
woor de lijkheid 
gaan goed samen
IBN Kwekerijen is in zijn 25-jarig bestaan als stekbedrijf 
flink uit gebreid. “Toch zijn wij niet gericht op groei”, zegt  
directeur Frank van den Bergh. Het succes van de onder-
neming is het uitvloeisel van de gemaakte keuzes met het 
oog op de medewerkers. 

“Om mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt passende arbeid 

te bieden hebben wij ons in de loop 

van de tijd geconcentreerd op het 

meest arbeidsintensieve deel van 

de boomkwekerij: het stekwerk. Dat 

is heel geschikt voor veel van onze 

medewerkers: zittend werk in een 

beschutte omgeving met een hoge 

mate van begeleiding. Indien nodig 

kunnen we hun werkplek aanpassen”, 

vertelt Van den Bergh. 

Een lastig punt is dat de boom-

kwekerij een sterk seizoens karakter 

kent. De pieken in het werk tijdens het 

afleverseizoen vormen geen probleem 

- er zijn genoeg medewerkers om die 
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Ondernemende instelling

IBN Kwekerijen gaat niet voor 

winstmaximalisatie maar voor 

een maatschappelijke taak. Dat is 

altijd de focus. Maar in de praktijk 

gaat het heel goed samen met 

ondernemen. “We durven risico’s te 

nemen. We investeren en we spelen 

in op kansen in de markt. Van onze 

medewerkers verwachten we dezelfde 

ondernemende instelling. Suggesties 

voor verbeteringen komen vaak van de 

werkvloer”, vertelt hij.

Uitdagingen

De komende jaren komt er een 

aan tal uitdagingen op het bedrijf af. 

“We horen bij de top en we willen 

mee blijven spe len in de Champions 

League. Dat betekent dat we verder 

investeren in teeltkennis; de slagings-

percentages bij de beworteling zijn nog 

verder te ver beteren en op het gebied 

van milieu en gewasbescherming 

kunnen we nog verder stappen zetten. 

Een ander punt is bedrijfs  opvolging in 

de sector, met als gevolg dat afnemers 

stoppen met hun bedrijf. Op zoek naar 

verbreding van de klantenkring richten 

we ons daarom in toenemende mate 

op export binnen Europa”, vertelt de 

directeur. 

Tot slot verandert de wetgeving 

(Participatiewet en Wet Werk en 

Zekerheid) het speelveld, niet alleen 

voor sociale ondernemingen maar 

voor alle bedrijven. Inspelen op deze 

veranderingen in de maat schappij is 

een must voor ons allemaal.

op te vangen. Maar om diepe dalen 

in de arbeidsfilm te voorkomen, is er 

nog een strategische keuze gemaakt: 

een zo breed mogelijk sortiment. 

“Onze strategie is dus bepaald door 

sociale overwegingen, maar hij pakt 

bedrijfsmatig heel goed uit. We zijn in 

staat het hele jaar door grote volumes 

te produceren van heel veel soorten 

gewassen en op elk gewenst tijdstip 

af te leveren. En de partijen zijn 

bovendien heel uniform”.

“We willen onze klanten 
van harte bedanken 
voor het vertrouwen 
dat ze in ons stellen.” 

“We horen bij de top en 
we willen mee blijven 

spelen in de 
Champions League.”

Social 
enterprise

Een sociale onderneming heeft 

primair een maat schappelijke 

missie. Het maatschappelijke doel 

gaat altijd boven maximalisatie van 

de winst. Dat betekent overigens 

niet dat het rendement genegeerd 

wordt. Integendeel: als het bedrijf 

goed draait, zorgt dat ervoor dat 

het eerste doel gerealiseerd kan 

worden. 

In Nederland zijn zo’n vierduizend 

‘social enterprises’ en de groei 

zit erin. Onderzoek van McKinsey 

wijst uit dat tussen 2013 en 2015 

de omzet van social enterprises 

met een kwart is gestegen. Via 

het samenwerkingsverband Social 

Enterprise NL ondersteunen zulke 

bedrijven elkaar, met expertise of 

als sparring partner.

“IBN Kwekerijen is 
onderdeel van IBN, 
één van de grootste 

werkgevers in de regio 
Noord-Oost Brabant.”

Waardering voor de klant

Een belangrijke factor voor de groei van 

IBN Kwekerijen in de loop van de tijd 

is de hechte relatie met de afnemers 

geweest. Van den Bergh: “Met veel 

klanten hebben we een jarenlange 

relatie die gebaseerd is op wederzijds 

vertrouwen en samenwerking om een 

zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken. 

We willen onze klanten van harte 

bedanken voor het vertrouwen dat ze in 

ons stellen”. 
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Het beste van 
twee werelden

‘Hier wordt gewaardeerd wat je kunt’
Rogier Tap

“Voor ik hier kwam, heb ik steeds 

tijdelijke baantjes gehad na mijn 

tuinbouwopleiding, onder andere 

bij een boomkweker die klant is bij 

IBN Kwekerijen. Hij heeft er mede 

voor gezorgd dat ik hier terecht kon. 

Ik was langzaam, onzeker en had 

bege leiding nodig. Dat paste op zijn 

bedrijf niet zo goed. Hier bevalt het 

perfect. Ik ben hier een ander mens 

geworden en mijn zelfvertrouwen is 

flink gegroeid. Voorheen wilde ik nog 

wel eens malen en twijfelen aan mijn 

eigen kunnen. Hier wordt gewaardeerd 

wat je wél kunt en je krijgt af en toe 

een complimentje voor je werk. Het is 

heel leuk om met levend mate ri aal te 

werken en het doet je goed als je alles 

flink ziet groeien. Ik ontwikkel steeds 

meer kennis, bijvoorbeeld om ziekten 

te herkennen. Ik zou geen andere 

baan meer willen”. 



We nemen de kwekers het arbeids-

intensieve stekproces uit handen en 

zorgen optimaal voor de kwetsbare 

jonge planten. Dagelijks zetten we 

ons ervoor in om die positie waar te 

maken. De top bereiken is één ding, 

aan de top blijven vergt voortdurende 

kwaliteitsverbetering en innovatie op 

alle mogelijke teeltgebieden. 

We combineren het beste van twee 

werelden. We zijn marktgericht en 

kunnen flexibel inspelen op alle stek-

wensen van boomkwekerijen, of ze nu 

groot zijn of klein. Anderzijds zijn we 

een bedrijf dat een maatschappelijke 

functie vervult - een zogeheten social 

enterprise - omdat we volwaardig werk 

bieden aan mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt.

Dat laatste is onze missie en leidend 

voor alles wat we doen. Het heeft 

in de loop van die 25 jaar geleid tot 

strategische keuzes - het oog gericht 

op onze mensen - die voor onze 

marktpositie in de boomkwekerij heel 

goed uitgepakt hebben. 

Zo willen we bijvoorbeeld onze mede-

werkers jaarrond werk bieden. Daarom 

kiezen we voor heel veel verschillende 

IBN Kwekerijen met vestigingen in Schaijk en Uden is in 
zijn 25-jarig bestaan uitgegroeid tot een belangrijke speler 
op het gebied van boomkwekerijstek. Met een jaarlijkse 
productie van 20 miljoen stekken horen we tot de top drie 
van Nederland. 

gewassen, allemaal met hun eigen 

specifieke eisen. In totaal zijn dat 

er ruim 800. Het brede sortiment is 

dus een gevolg van het feit dat veel 

van onze medewerkers een vast 

dienstverband hebben. 

Verder zijn we een bedrijf met een 

groot aantal medewerkers - begin 

2016 zo’n 175 mensen. Dat geeft een 

enorme flexibiliteit in de inzet. Grote 

partijen produceren en afleveren op 

ongebruikelijke momenten is dan ook 

geen enkel probleem. 

Werken is voor de medewerkers van 

IBN Kwekerijen meer dan alleen geld 

verdienen. Veel van onze medewerkers 

zijn supergemotiveerd. Ze zijn blij dat 

ze werk gevonden hebben in een 

kwekerij met zo’n sterke positie in de 

markt, terwijl hun kansen op een baan 

elders in het bedrijfsleven klein zijn.

Onze medewerkers doen altijd een 

stapje extra en dat pakt voor onze 

klanten goed uit. Topkwaliteit en 

maximale klantgerichtheid zorgen 

ervoor dat we met veel van onze 

klanten een langdurige relatie hebben 

opgebouwd. We stellen het zeer op 

prijs dat zij zo’n vertrouwen in ons 

hebben. 

“Onze medewerkers doen 
altijd een stapje extra 
en dat pakt voor onze 

klanten goed uit.”

“We zijn marktgericht 
en kunnen flexibel 

inspelen op 
alle stek wensen 

van boomkwekerijen.”
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“Kwaliteit van beworteld stek wordt voor minstens de helft 

be paald door de kwaliteit van het uitgangsmateriaal”, vertelt 

bedrijfsleider Gerald Heldens. “Het meeste stekhout komt 

van onze klanten, maar zij kunnen niet altijd daarin voorzien. 

Daarom hebben we ook een eigen moerenhoek en kopen 

we soms ongeworteld stek bij. Zo zorgen we altijd voor 

hoogwaardig uitgangsmaterziaal”. 

Vervolgens zijn er een aantal knoppen om aan te draaien: 

zorgvuldigheid bij het knippen en steken, de beworteling, de 

afharding en het samenspel met de afnemer om de partijen 

goed af te leveren.

Stek knippen is precisiewerk, waar de perfectio nistische 

instelling van veel medewerkers positief uitwerkt. Eerst 

is het zaak om gezonde, groeikrachtige scheuten zonder 

afwijkingen te selecteren. Vervolgens om bij het knippen 

de vaatbundels intact te laten. Verder is uniformiteit een 

belangrijk criterium. “Als we stek van zes centimeter 

maken, dan is het ook allemaal zes centimeter”, geeft de 

bedrijfsleider aan.

Barcode
Dagelijks maken de 175 medewerkers enorme hoeveel-

heden stek. Daarom zijn partij-identificatie en locatiebeheer 

Knippen, steken, beworteling, afharding: 
het moet allemaal op elkaar afgestemd 
worden voor een hoogwaardig uitgangs-
product, waarmee de kweker op zijn 
bedrijf mooie planten kan produceren. 
Bij stekmateriaal geldt: beginnen met 
topkwaliteit en die zien te behouden.

Kwaliteit door 
gezamenlijke 
inspanning

extreem belangrijk. Niet alleen om alle stek terug te kunnen 

vinden en ver wisselingen te voorkomen, maar ook om 

ge  was  sen met een gelijke teeltbehandeling bij elkaar te 

kunnen zetten. “Elke partij krijgt daarvoor een uniek nummer 

met een barcode, die we kunnen scannen. In de kas passen 

we verder nog trucs toe - zoals linten tussen de partijen 

- om vergissingen te voorkomen. Met het softwarepakket 

WinTree® zien we alle informatie over een partij in één 

scherm bij elkaar”, vertelt hij. De klanten van IBN Kwekerijen 

produ ceren veelal voor de visuele markt. Het gevraag de 

stek materiaal valt uiteen in drie product groepen: coniferen, 

bladverliezende heesters (inclusief houtig kleinfruit) en 

bladhoudende heesters. 

Kwaliteitsbehoud
De vele soorten vergen allemaal hun eigen aanpak om 

tot een goede beworteling te komen: een samenspel van 

luchtvochtigheid, temperatuur en licht. Bij snelle gewassen 

duurt de bewortelingsfase twee weken, bij langzame soms 

wel meer dan een half jaar. Heldens: “We zijn hier heel 

alert op het behoud van kwaliteit. Daar is alles op gericht. 

Als je een stek snijdt, moet hij het vervolgens doen met de 

voedingsstoffen, plant hormonen en vocht die erin zitten. Je 

moet ‘m dus sterk vertroetelen. Tot de stekjes in de ‘couveuse’ 

staan, zijn ze kwetsbaar. In de tunnel krijgen ze daarom 100% 

mist. Vervolgens maken we de plant weerbaar door onze 

specifieke aanpak, maar uitein delijk moet hij het zelf doen. 

Daarom mag hij ook niet te lang in de couveuse blijven”. 

In de afhardkas zorgt diamantglas voor een hoog lichtniveau 

dat meer UV-licht doorlaat. Wat we van onze klanten terug 

horen over onze teeltaanpak: De planten groeien harder, ze 

ver tonen minder stilstand na het verpotten en ze verbranden 

minder. Na de afharding gaan de partijen naar de klant.
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Overzicht houden is van groot belang 

als de kassen volstaan met partijen 

planten die op elkaar lijken. Voorheen 

kwam daar veel handwerk aan te pas. 

Noteren waar een partij staat, in welk 

stadium die is, hoeveel er aangeslagen 

is, wanneer het stek leverbaar is, 

enz. En dat daarna allemaal in de 

computer invoeren. Veel papierwerk 

dat heen en weer ging. Nu werkt IBN 

Kwekerijen voor het tweede seizoen 

met een geavanceerd systeem waarbij 

softwarepakket WinTree® gekoppeld 

is met scanners die barcodes aflezen. 

Elke partij stek heeft een unieke 

barcode. “Je kunt bij het scannen 

meteen allerlei wijzigingen invoeren, 

bijvoorbeeld bij verplaatsing van de 

stekkas naar de afhardkas, of uitval. 

Door meteen in de kas de gegevens 

in te voeren, is er veel minder kans 

op fouten en is de informatie altijd 

actueel. Via een wifi netwerk in de kas, 

wordt alle informatie direct draadloos 

doorgestuurd naar de computer”, vertelt 

Niek Smit van TSD uit Zwolle. 

Met het systeem wordt een groot deel 

van de productie ondersteund, zowel 

naar hoeveelheden als naar kwaliteit. 

“Van elke order is duidelijk in welk 

stadium die is en waar de partijen zich 

bevinden. Een terugkoppeling van 

gemaakte aantallen en het verloop 

van de teelt is hierdoor een stuk 

eenvoudiger geworden.”, vertelt hij. 

“De behoefte aan goede tracking en 

tracing zien we bij meer klanten. IBN 

Kwekerijen maakt daarvoor gebruik van 

WinTree® oplossingen die toegepast zijn 

op hun specifieke situatie. We werken 

op een prettige manier met IBN samen. 

Je hebt elkaar nodig als partijen in de 

markt. Wij ontwikkelen oplossingen 

voor de boomkwekerij veelal op basis 

van kennis en input van de klant. In het 

kader van Social Return huren wij met 

regelmaat vergaderruimtes bij IBN, 

voor bijeenkomsten met klanten. Zo 

worden beiden beter van een mooie 

samenwerking”. 

Over elke partij is 
altijd alles bekend

gets growth. www.tsd.nl

Complete software 
oplossingen voor 
de boomkwekerij
Meer controle over uw 
administratie? Neem contact 
met ons op via info@tsd.nl 
of bel (038) 850 50 50.
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‘Ik wou dat 
ik dit eerder 
had geweten’
Stephan Oldenmenger

“Ik heb lange tijd in de Ziektewet 

gezeten nadat ik als heftruck-

chauffeur ernstige rugklachten 

had gekregen. Zonder IBN had 

ik nog steeds geen baan. Ik wou 

dat ik deze mogelijkheid eerder 

had geweten, dan had het niet zo 

lang hoeven te duren. Het gaat er 

hier heel sociaal aan toe: je wordt 

behandeld als mens en er worden 

geen oordelen geveld. Buiten dit 

bedrijf is de wereld soms heel hard 

voor mensen met een beperking. 

Hier wordt goed gekeken naar wat 

je kunt en je werkplek aangepast. 

Ik ben hier heel tevreden. Er 

werken hier heel verschillende 

mensen, maar je zoekt elkaar op 

qua interesse en niveau”.

“We werken voor heel gerenommeerde 

bedrijven, dus we hebben een naam 

hoog te houden. We willen alleen het 

beste materiaal”, vertelt Bloemen. Hij 

werkt volgens een jaarrond programma 

waarin veel vastligt, zoals de afgespro-

ken leveringen aan de afnemers.  

Vervolgens bepaalt het gewas wanneer 

de pieken in het werk vallen. “Je moet 

aan de slag als het hout rijp is. In juni 

zijn bijvoorbeeld Azalea en Leucothoe 

aan de beurt. Een groot deel van het 

stekwerk doen we zelf, maar tijdens 

pieken komen we handen te kort. Dan 

hebben we een stekbedrijf nodig dat 

dezelfde kwaliteit als wij weet te  

behalen. En dat is IBN Kwekerijen”. 

Groot voordeel vindt Bloemen dat 

IBN grote partijen aan kan, zodat al 

het gesneden stek vers verwerkt kan 

worden. “En als we onverwacht over de 

afgesproken hoeveelheden heen gaan, 

is dat vrijwel altijd mogelijk”, vertelt hij. 

“Het moet heel raar lopen willen ze 

iets niet aankunnen. Wij hebben niet 

de gemakkelijkste gewassen, maar 

IBN heeft meerdere klanten met zuur-

minnende heesters. Zij begrijpen de 

achtergrond van mijn wensen”.

Nauwe 
samenwerking 
bij veeleisende 
heesters
Sierteeltkwekerij Maarten Bloemen in Venhorst teelt 
plantgoed van zuurminnende heesters. Veeleisende 
planten met specifieke eisen bij het stekken. 
IBN Kwekerijen heeft ruime ervaring met deze 
gewascategorie.

Het valt de kweker altijd op dat  

medewerkers van IBN zo gemotiveerd 

zijn en trots op wat ze doen. “Ik vind 

het belangrijk dat ik een bijdrage kan 

leveren aan hun werk. We moeten 

mensen met een handicap of beper-

king niet uitsluiten, maar juist inzetten 

op werk waar ze goed in zijn”. 
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50 jaar 
glashelder  
in kwaliteit

Luiten Ambachtstraat 19/B
4944 AS  Raamsdonk

T  0162 51 25 54
F  0162 51 88 31

E  info@vanamelsvoort-kassenbouw.nl

www.vanamelsvoort-kassenbouw.nl

Industriestraat 40   Naaldwijk   T 0174 62 94 44   www.pdinl.com

25 JAAR IBN KWEKERIJEN.
GEFELICITEERD! 

WIJ ZIJN TROTS DAT JULLIE IN DIE PERIODE ONS GEKOZEN HEBBEN VOOR DE SCHERMINSTALLATIES.
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In een klein deel van de kassen hangt assimilatie-

belichting; dagverlenging door middel van gloei-

lampen is in een groter deel mogelijk. In de  

bewor telings kas kan alles bedekt worden door  

vlak folie, tijdelijke tunnels of per manente hogere 

tunnels met nevel beregening. Onze afhard kas is 

voorzien van diamantglas. Met deze faciliteiten 

zijn alle klantwensen in te vullen.

Teelt-
faciliteiten
Onze twee locaties in Schaijk en Uden 
tellen samen 4 ha glas, waarvan 1,5 
ha met grond verwarming. Het tem-
peratuur regime is per bed instelbaar.

‘Opstapje naar werk in de zorg’
Perihan Keskin

“In het begin werkte ik niet graag in de kwe-

kerij, maar nu is het een fijne werkplek. Er is 

ruimte om je eigen ontwikkeling te volgen en 

de trap omhoog te klimmen. Een beschermde 

omgeving die goed is voor je zelf vertrouwen. 

Ik zie dit werk als een manier om op den duur 

een andere baan te bereiken: ik wil graag met 

oudere mensen werken in de zorg. Sinds kort 

zit ik in de onderdeelcommissie waar we het  

per soneel vertegenwoordigen. We kijken naar 

oplossingen voor zaken die op de werkvloer 

spelen. Ik ga nu graag naar mijn werk en krijg 

ruimte om het op mijn manier op te bouwen”. 
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Denken in 
mogelijkheden 
staat voorop
Bij IBN Kwekerijen staat voorop wat iemand kan, niet wat 
zijn of haar beperkingen zijn. Die benadering zorgt ervoor 
dat mensen boven zichzelf uitstijgen. Een veelgehoorde 
opmerking is: ‘ik heb hier mijn zelfvertrouwen terug-
gevonden’. 

Het is funest voor het zelfrespect als 

iemand, bijvoorbeeld vanwege een  

ver sleten rug, lang  durig gedwongen  

is thuis niets te doen. Door  

aanpas sing van de werkplek en 

intensieve bege leiding is er veel 

mogelijk, ook detachering of 

doorstroom naar een reguliere baan. 

Wij bieden passend werk aan iedereen 

die tussen de 30% en 80% van 

de normale arbeids prestatie kan 

leveren. Die prestatie kunnen we ook 

gemakkelijk meten met onze twee 

basis werk zaam heden: stek knippen en 

steken. 

Een vliegende start is de beste 

basis voor een tevreden mede-

werker. Daarom krijgt iedereen die 

binnenkomt een goede introductie. 

We schatten in wat iemand kan en 

testen dat na twee weken nog een 

keer. Nieuwe medewerkers krijgen 

duidelijke schriftelijke informatie en 

er is ruimte voor gesprekken. We 

luisteren naar onze medewerkers: hun 

wensen, waar ze tegenaan lopen en 

hoe ze hun vakbekwaamheid kunnen 

verbeteren. Als er zich problemen 

voordoen op de werk vloer, gaan we 

gesprekken aan om de oorzaak te 

achterhalen en indien nodig het eigen 

gedrag te evalueren. Mensen voelen 

zich daardoor gehoord en groeien in 

sociale zin. 

Gevolg van deze aanpak is dat de 

medewerkers tevredenheid constant 

heel hoog is. Veel men sen zijn blij 

dat ze weer aan het arbeidsproces 

kunnen deelnemen. Het vergroot 

hun zelfvertrouwen en daarmee het 

vermogen om verder te groeien in hun 

baan. Voor een deel van de mensen 

betekent dat uiteindelijk uitstroom naar 

een baan buiten IBN.

‘Ik heb hier mijn 
zelfvertrouwen 
terug gevonden’ 

“Een vliegende start
 is de beste basis 

voor een tevreden 
mede werker.” 
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‘Ik heb hier mijn 
zelfvertrouwen 
terug gevonden’ 

‘Hier heb ik 
een nieuwe 
toekomst 
gekregen’
Yasemin Kiris

“Ik ben op mijn 16e naar 

Nederland gekomen. Toen was 

het eigenlijk te laat voor een 

volwaardige schoolopleiding. Via 

het Jeugd Werk Garantieplan 

kon ik aan de slag, maar ik 

raakte door ernstige rug-

klachten arbeidsongeschikt. 

Daardoor kan ik niet meer op 

een gewone werkplek terecht. 

Bij IBN Kwekerijen heb ik een 

nieuwe toekomst gekregen. 

Ik had vroeger niets met 

planten, maar nu vind ik het 

leuk werk. Toen ik hier kwam 

was ik erg teruggetrokken. 

Maar door interne trainingen, 

waaronder taaltraining, heb ik 

me ontwikkeld tot steunpunt: 

ik instrueer collega’s hoe elke 

soort geknipt en behandeld 

moet worden. In de jaren dat 

ik hier werk, is IBN Kwekerijen 

erg gegroeid. Wij zijn heel trots 

op die grote vooruitgang”. 
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Hoofdstraat 35 Sprang-Capelle 0416 - 311 326 www.voscapelle.nl

 Vos Capelle, kwaliteitsleverancier

  Meststoffen, bestrijdingsmiddelen, gereedschappen, 

  machines en installaties voor tuin-, kas,- en openbaar groen.

       • Advies en reparatie door onze specialisten

       • Snelle levering uit eigen voorraad

       • 5.000 m2  eigen opslag en magazijn
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Wij kennen geen standaardaanpak. Lengte van de stek, 

tray maat, potgrondsoort, maaihoogte, bemesting, aflevertijd 

en manier van afleveren zijn allemaal individueel in te vullen. 

Bemesting bijvoorbeeld is meestal niet gebruikelijk bij 

stekken, anders dan de basisvoeding in de potgrond. Maar 

bij snelle groei in het voorjaar of als de stekken wat langer 

bij ons blijven staan, kan de klant er toch om vragen. 

Een speciaal punt van aandacht is onkruid vrij telen. 

Door wekelijks te wieden met onze eigen ontwikkelde 

wiedwagens pakken we letterlijk onkruid bij de kiem aan. 

Op die manier kunnen we bijna garantie geven op een 

onkruidvrij product.

Bij sommige soorten, met name coniferen, bewaren we 

veel beworteld stek in de vriescel. Bij aflevering worden 

de stekken allemaal tegelijk wakker en kunnen ze met het 

licht meegroeien. Dat geeft bij de boomkweker een snelle 

weggroei en grote uniformiteit. Bij ons maakt het daarmee 

weer ruimte vrij voor de volgende teelt.

Aflevering vindt altijd plaats in overleg. We kunnen snel 

leveren of juist de partijen nog even bewaren. Zo kunnen 

we op alle wensen van onze klanten inspelen, of ze nu 

heel grote partijen vragen of juist kleine van een nieuwe 

veelbelovende soort.

Meedenken met 
de klant
De wensen van de klant zijn leidend bij de aanpak van het stek-, bewortelings- en afhar-
dingsproces. Door de inrichting van ons bedrijf, de uitgebreide faciliteiten en het brede 
medewerkersbestand kunnen we snel en flexibel inspelen op elke teelt- en aflevervraag. 
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Actief in 
de regio
IBN Kwekerijen maakt het liefst gebruik van leve ran ciers in 

de regio. In het eigen dorp, de eigen gemeente of de regio. 

Zo versterken we de regionale economie. We werken het 

liefst in vaste relaties waarin vertrouwen de basis is. Bij onze 

investeringen is ‘social return’ een belangrijk aandachtspunt: 

behalve het economische rendement moet er ook een  

sociale winst resulteren. Ook als we mensen willen  

detacheren of laten uitstromen naar het reguliere bedrijfs-

leven, kijken we in de eerste plaats naar onze vaste relaties 

voor mogelijkheden.

“We kopen stek in bij verschillende stekleveranciers: 

momenteel werken we samen met vier stekbedrijven. Dit is 

om het risico te spreiden”, vertelt Buitenhuis. “Als het stek 

hier aankomt in de lente, wordt het op gepot in verschillende 

maten kweektrays. Vanaf de herfst leveren we het als 

plantgoed af bij boomkwekerijen die er een leverbare plant 

van maken”. Hij kweekt een breed sortiment coniferen 

plantgoed en is daarbij sterk afhankelijk van de kwaliteit van 

het aangeleverde stek. “Het moet uniform, onkruidvrij en 

soortecht zijn. De manier van telen voordat het gewortelde 

stek bij ons komt, is daarom erg belangrijk.” 

Bij IBN Kwekerijen koopt hij de zwaarste kwaliteit 

geworteld stek. “IBN Kwekerijen is erg gemotiveerd om 

mee te denken om de kwaliteit continu te verbeteren. Ze 

onderscheiden zich daarmee. Dat is voor ons de reden om 

met hen samen te werken, want het is best lastig om zulke 

stekbedrijven te vinden”. Het speciale karakter van IBN is 

niet de eerste reden om voor dit bedrijf te kiezen, maar wel 

een mooi extra’tje. “Het is heel mooi dat ze deze mensen 

met een beperking bij het arbeidsproces betrekken en knap 

dat ze zo’n stekkwaliteit bereiken. Het klikt goed en we zijn 

erg tevreden over de samenwerking”. 

Constant oog 
voor verbetering
Kwekerij Anton Buitenhuis in Boskoop werkt al zo’n  
tien jaar samen met IBN Kwekerijen. Hij waardeert  
de samenwerking en het meedenken over  
kwaliteits verbetering.
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Jaarrond werk, 
jaarrond leveren

In onze kassen valt de grote vari atie aan gewassen 

onmiddellijk op. Grote partijen afgewisseld met kleine. 

Gemakkelijk stekbare heesters en echte zorgen kindjes. We 

doen het allemaal. Daarmee bedienen we de hele range 

aan bedrijven binnen de boomkwekerij: grote en kleine 

telers. 

Vollegronds bedrijven of bedrijven met con tainerteelt, 

die vroeg in het seizoen oppotten of juist heel laat. In 

toenemende mate zijn daar ook kwekers in het buiten land 

bij. Door stekken in te vriezen, spreiden we ons werk en 

kunnen we goed inspelen op wensen van de klant.

In de aflevering op afroep zijn wij heel flexibel. Door dat 

we snel kunnen schakelen, is een grote haastklus in het 

algemeen geen probleem. Mede werkers vinden het juist 

leuk om af en toe een stapje extra te kunnen zetten.

Het unieke karakter van ons bedrijf is ontstaan vanuit 

sociaal oogpunt. Maar de keuzes zijn tevens gemaakt 

met het oog op de mogelijkheden in de markt en 

pak ken voor onze klanten heel gunstig uit. We staan 

jaarrond klaar en zetten graag een stapje extra.

Een belangrijk uitgangspunt bij de planning 
is dat onze medewerkers het hele jaar door 
werk moeten hebben. Dat realiseren we 
door een zeer breed sortiment, stekken 
invriezen, een eigen moerenhoek en een 
brede klantenkring.

‘Goed op 
mijn plek als 
buitenmens’
René Beenders

“In de moerenhoek werken we met 

een vaste ploeg mensen en vullen we 

veel van het werk zelf in. Zo hebben 

we bijvoorbeeld een systeem bedacht 

om bodembedekkende coniferen op 

te binden, doordat ze niet in het zand 

liggen is de kwaliteit van het stek 

beter. Ik ben echt een buitenmens; 

binnen voel ik me opgesloten. Voordat 

ik hier werkte, was ik postbode. 

Ook buitenwerk dus. Ik ben altijd 

met planten en de natuur bezig 

geweest. Als kind was ik al lid van 

de Jeugdnatuurwacht. Later heb ik 

vrijwilligerswerk bij een kruidentuin 

gedaan, waar mensen zelf kunnen 

oogsten. Mijn ideaal is om daar nog 

een keer mijn werk van te maken als 

biologische tuinder”. 

“Door dat we snel 
kunnen schakelen, is een 

grote haastklus in 
het algemeen geen probleem.”
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+31(0) 73 6872600
info@orgapower.nl

orgapower.nl

Biostimulator 
Trichoderma Kernmix

IBN kiest al jaren voor gezonde wortel-

groei met kernmix van Orgapower.

Proficiat met jullie jubilieum!

Biezenmortelsestraat 57  |  5074 RJ  Biezenmortel  |  The Netherlands
T +31(0)411-64 81 05  |  F +31(0)411-64 81 09  |  E info@soiltech.nl  |  W www.soiltech.nl

Tonnie Leeijen, IBN-kwekerijen: 
“Door het gebruik van Fytaforce kweken wij 
sterkere planten met een minimale ingreep 
van chemische gewasbescherming”.

Fytaforce Bioferti liser
Bevat een zeer rijke, unieke mix van speciaal 
geselecteerde bodem- en planteigen micro-
organismen, speciaal voor toepassing in de 
bodem en op de plant. 

Fytaforce
Voor toepassing in de vollegronds kassenteelt.
   Bevat een zeer rijke, unieke mix van speciaal geselecteerde
        bodem- en planteigen micro-organismen, speciaal voor
             toepassing in kasgrond.

Versterkt het gewas. Door het herstel van de natuurlijke balans met behulp van 
bodem-eigen micro-organismen zijn de bodem, de wortels en het gewas weer-
baarder tegen stressfactoren dan bij een verstoorde balans. 

Is veilig voor mens en dier en heeft geen wachttijd voor oogst.
Soiltech is ISO 22000 gecertificeerd.

Toepassing en dosering na overleg met adviseur. Voor het beste resultaat om 
de week toepassen. 
Fytaforce biofertiliser altijd als laatste toevoegen aan de spuitvloeistof.

HOUDBAARHEID:
Voor beste resultaat, gebruiken 
voor 10-02-2016,14.30 uur. 
GEKOELD BEWAREN!

Inhoud: 10 liter

SAMENSTELLING 

Totaal aantal micro-organismen 6,0x108 /ml 
Bacteriën 5,0x108 /ml 
Bacillus spp 5,0x105 /ml 
Fluorescerende Pseudomonaden 4,0x106 /ml 
Stikstofbinders 1,5x107/ml 
Schimmels 6,0x107 /ml 
Trichoderma spp 6,0x107 /ml 
Fosfaatontginnende schimmels > 1,0x105 /ml 
Protozoa 5,0x104 /ml  
Stikstof (N) 500 ppm
Fosfor (P) 1200 ppm
EC 2,5 - 5,0 mS/cm     
pH 6,0 – 8,0       

Deeltjesgrootte < 250 μm
Organische stof 50% op basis van droge stof.
Overige organische meststof.                   

Plant
©

Versterkt het gewas. Door het herstel van de natuurlijke balans met behulp van 
bodem-eigen micro-organismen zijn de bodem, de wortels en het gewas weer-
baarder tegen stressfactoren dan bij een verstoorde balans. 

Is veilig voor mens en dier en heeft geen wachttijd voor oogst.
Soiltech is ISO 22000 gecertificeerd.

Toepassing en dosering na overleg met adviseur. Voor het beste resultaat om 
de week toepassen. 
Fytaforce biofertiliser altijd als laatste toevoegen aan de spuitvloeistof.

HOUDBAARHEID:
Voor beste resultaat, gebruiken 
voor 10-02-2016,14.30 uur. 
GEKOELD BEWAREN!

Inhoud: 10 liter

SAMENSTELLING 

Totaal aantal micro-organismen 6,0x108 /ml 
Bacteriën 5,0x108 /ml 
Bacillus spp 5,0x105 /ml 
Fluorescerende Pseudomonaden 4,0x106 /ml 
Stikstofbinders 1,5x107/ml 
Schimmels 6,0x107 /ml 
Trichoderma spp 6,0x107 /ml 
Fosfaatontginnende schimmels > 1,0x105 /ml 
Protozoa 5,0x104 /ml  
Stikstof (N) 500 ppm
Fosfor (P) 1200 ppm
EC 2,5 - 5,0 mS/cm     
pH 6,0 – 8,0       

Deeltjesgrootte < 250 μm
Organische stof 50% op basis van droge stof.
Overige organische meststof.                   

Fytaforce Greenhouse
SubstrateVoor toepassing in de vollegronds

   kassenteelt. Bevat een zeer rijke, unieke mix van speciaal
      geselecteerde bodem- en planteigen micro-organismen,
          speciaal voor toepassing in kasgrond.

©

Versterkt het gewas. Door het herstel van de natuurlijke balans met behulp van 
bodem-eigen micro-organismen zijn de bodem, de wortels en het gewas weer-
baarder tegen stressfactoren dan bij een verstoorde balans. 

Is veilig voor mens en dier en heeft geen wachttijd voor oogst.
Soiltech is ISO 22000 gecertificeerd.

Toepassing en dosering na overleg met adviseur. Voor het beste resultaat om 
de week toepassen. 
Fytaforce biofertiliser altijd als laatste toevoegen aan de spuitvloeistof.

HOUDBAARHEID:
Voor beste resultaat, gebruiken 
voor 10-02-2016,14.30 uur. 
GEKOELD BEWAREN!

Inhoud: 10 liter

SAMENSTELLING 

Totaal aantal micro-organismen 6,0x108 /ml 
Bacteriën 5,0x108 /ml 
Bacillus spp 5,0x105 /ml 
Fluorescerende Pseudomonaden 4,0x106 /ml 
Stikstofbinders 1,5x107/ml 
Schimmels 6,0x107 /ml 
Trichoderma spp 6,0x107 /ml 
Fosfaatontginnende schimmels > 1,0x105 /ml 
Protozoa 5,0x104 /ml  
Stikstof (N) 500 ppm
Fosfor (P) 1200 ppm
EC 2,5 - 5,0 mS/cm     
pH 6,0 – 8,0       

Deeltjesgrootte < 250 μm
Organische stof 50% op basis van droge stof.
Overige organische meststof.                   

Fytaforce Greenhouse
Soil

©

Voor toepassing in de vollegronds kassenteelt.
   Bevat een zeer rijke, unieke mix van speciaal geselecteerde
        bodem- en planteigen micro-organismen, speciaal voor
             toepassing in kasgrond.

Fytaforce
Voor toepassing in de vollegronds kassenteelt.
   Bevat een zeer rijke, unieke mix van speciaal geselecteerde
        bodem- en planteigen micro-organismen, speciaal voor
             toepassing in kasgrond.

Versterkt het gewas. Door het herstel van de natuurlijke balans met behulp van 
bodem-eigen micro-organismen zijn de bodem, de wortels en het gewas weer-
baarder tegen stressfactoren dan bij een verstoorde balans. 

Is veilig voor mens en dier en heeft geen wachttijd voor oogst.
Soiltech is ISO 22000 gecertificeerd.

Toepassing en dosering na overleg met adviseur. Voor het beste resultaat om 
de week toepassen. 
Fytaforce biofertiliser altijd als laatste toevoegen aan de spuitvloeistof.

HOUDBAARHEID:
Voor beste resultaat, gebruiken 
voor 10-02-2016,14.30 uur. 
GEKOELD BEWAREN!

Inhoud: 10 liter

SAMENSTELLING 

Totaal aantal micro-organismen 6,0x108 /ml 
Bacteriën 5,0x108 /ml 
Bacillus spp 5,0x105 /ml 
Fluorescerende Pseudomonaden 4,0x106 /ml 
Stikstofbinders 1,5x107/ml 
Schimmels 6,0x107 /ml 
Trichoderma spp 6,0x107 /ml 
Fosfaatontginnende schimmels > 1,0x105 /ml 
Protozoa 5,0x104 /ml  
Stikstof (N) 500 ppm
Fosfor (P) 1200 ppm
EC 2,5 - 5,0 mS/cm     
pH 6,0 – 8,0       

Deeltjesgrootte < 250 μm
Organische stof 50% op basis van droge stof.
Overige organische meststof.                   

Soil
©Fytaforce

Voor toepassing in de vollegronds kassenteelt.
   Bevat een zeer rijke, unieke mix van speciaal geselecteerde
        bodem- en planteigen micro-organismen, speciaal voor
             toepassing in kasgrond.

Versterkt het gewas. Door het herstel van de natuurlijke balans met behulp van 
bodem-eigen micro-organismen zijn de bodem, de wortels en het gewas weer-
baarder tegen stressfactoren dan bij een verstoorde balans. 

Is veilig voor mens en dier en heeft geen wachttijd voor oogst.
Soiltech is ISO 22000 gecertificeerd.

Toepassing en dosering na overleg met adviseur. Voor het beste resultaat om 
de week toepassen. 
Fytaforce biofertiliser altijd als laatste toevoegen aan de spuitvloeistof.

HOUDBAARHEID:
Voor beste resultaat, gebruiken 
voor 10-02-2016,14.30 uur. 
GEKOELD BEWAREN!

Inhoud: 10 liter

SAMENSTELLING 

Totaal aantal micro-organismen 6,0x108 /ml 
Bacteriën 5,0x108 /ml 
Bacillus spp 5,0x105 /ml 
Fluorescerende Pseudomonaden 4,0x106 /ml 
Stikstofbinders 1,5x107/ml 
Schimmels 6,0x107 /ml 
Trichoderma spp 6,0x107 /ml 
Fosfaatontginnende schimmels > 1,0x105 /ml 
Protozoa 5,0x104 /ml  
Stikstof (N) 500 ppm
Fosfor (P) 1200 ppm
EC 2,5 - 5,0 mS/cm     
pH 6,0 – 8,0       

Deeltjesgrootte < 250 μm
Organische stof 50% op basis van droge stof.
Overige organische meststof.                   

Stubble
©

Plant Greenhouse Substrate Greenhouse Soil Soil Stubble

Fytaforce producten van Soiltech:
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Gebruikmaken 
van de eigen 
kracht van de plant
Het wemelt in de natuur van de 

schim mels, luizen, spint, trips en 

ande re pla gen, maar toch blijven 

plan ten vaak gezond. Dat komt door 

hun eigen weerbaarheid. Die drijft 

voor een belangrijk deel op nuttige 

bacteriën en schimmels in de bodem, 

die samenleven met hun wortels. Zij 

helpen bij een vlotte opname van 

voedingsstoffen en water en weren 

ziekteverwekkers af. 

Dat bodemsysteem kun je ver ster ken 

door het aantal nuttige organis men 

op te voeren. Wij voegen my corrhiza’s 

en Trichoderma toe en ge brui ken 

compostthee. Verder telen we in relatief 

grote traymaten. Beide maatregelen 

(versterking van het bodem leven en 

meer ruimte voor de wortels) zorgen 

voor een stevig wortelstelsel. Verder 

dragen klimaat beheer, bemesting op 

maat en afharding onder dia mant glas 

bij aan een sterk gewas. 

In de tunnels verspreiden we verder 

natuurlijke vijanden van spint, luis 

en varen rouwmug. Dit teeltsysteem 

zorgt ervoor dat we weinig chemische 

middelen hoeven in te zetten. Die 

milieu- inspanningen zijn zichtbaar met 

onze MPS-certificatie. 

Door de registratie, noodzakelijk voor 

het certificaat MPS-A, weten we 

precies waar we staan op het gebied 

van gewasbescherming, energie, 

meststoffen en afval en kunnen we 

gericht werken aan verdere verbetering. 

Het uniforme registratiesysteem maakt 

bovendien vergelijking met collega’s 

mogelijk op milieugebied. Waar MPS 

vroeger enkel een middel was om goed 

te registreren en te kunnen vergelijken, 

is het voor ons steeds nadrukkelijker 

een strategisch item. Omdat klanten 

van onze klanten, zoals de retail, steeds 

meer eisen stellen aan tracking en 

tracing, dragen wij met MPS en onze 

unieke partijregistratie bij, om onze 

klanten te helpen om duurzaamheid in 

de keten aan te tonen.

Daarnaast zijn we ISO-gecertificeerd, 

een garan  tie voor kwaliteits- en ver-

beter management. De combinatie van 

MPS en ISO is vrijwel uniek voor de 

boom kwekerij. 

MPS
Raymond Scheepens, relatiebeheerder

“IBN Kwekerijen heeft al een flink aantal jaren een 

MPS-A certificering. Daarmee waren ze er vroeg bij in 

de boomkwekerijsector. Je ziet dat in de markt de laatste 

jaren meer vraag komt naar certificering op milieu gebied. 

De belangstelling groeit, bij de retail (super markten, bloe-

misten, tuincentra) maar ook bij over heden en hove niers. 

Daar krijgen ook de produ centen van uitgangs materiaal, 

zoals stek, steeds meer mee te maken. 

Om zich verder te onderscheiden zou MPS-Socially Qua-

lified een volgende stap kunnen zijn voor IBN Kwekerijen. 

Met zijn sociale insteek zouden ze daar goed in passen. 

Het aantal bedrijven dat mensen met een beperking 

werk biedt, is erg ingekrompen vanwege wegvallen van 

subsidies. Het is daarom knap dat IBN Kwekerijen zo’n 

marktpositie heeft weten te bereiken en wij zijn als MPS 

blij met zo’n bedrijf als deelnemer”. 
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Industriepark 2A
5374 CM Schaijk
0486-462554
c@vanhout-schaijk.nl
www.vanhout-schaijk.nl

NIEUWBOUW    ONDERHOUD
VERBOUW     RENOVATIE
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Arbo-oplossingen 
die naar meer smaken
Goede arbeidsomstandigheden zijn een eerste voorwaarde voor elk bedrijf. Wij ont-
wikkelen oplossingen die ook voor andere bedrijven een inspiratiebron kunnen vormen.

IBN Kwekerijen biedt medewerkers pas sende arbeid. Dat is 

een tweeledig begrip: het werk moet bij de mensen passen, 

maar je kunt het werk ook passend maken. Het eerste is een 

punt van aandacht bij de instroom van mensen: we letten 

erop of onze basiswerkzaamheden geschikt zijn en als na 

verloop van tijd blijkt dat het niet zo, zoeken we naar een 

andere oplossing. Elders binnen IBN of buiten ons bedrijf. 

Maar je kunt ook veel doen om het werk aan de mens aan 

te passen. We hebben relatief veel medewerkers in dienst 

die aangewezen zijn op zittend werk, bijvoorbeeld omdat ze 

spier- en gewrichtsklachten hebben. Alle werk plekken zijn 

daarop ingericht: verstelbare tafels en stoelen, genoeg ruimte 

om de werktafels heen. Bovendien zijn de stekhallen goed 

verwarmd. 

Aanpassingen in de kas vergen soms wat meer creativiteit. 

Zo hebben we zelf een overgewaswagen ontwikkeld waarop 

twee mensen zittend kunnen wieden. Door af en toe van 

plek te wisselen voorkomen we eenzijdige belasting. Om 

overmatig bukken tegen te gaan, pakken we trays met 

speciale vorken op. 

Ook van eigen makelij is de heflift om karren te bouwen. 

De bouwer rijdt de kar op de lift en legt de onderste plaat 

erop. Dan laat hij de lift zakken, zodat hij de tweede plaat op 

dezelfde werkhoogte kan inschuiven. Zo bouwt hij de hele kar 

op zonder bukken of overstrekken. Voor sommige van onze 

klanten zijn zulke op lossingen een inspiratiebron. Iedereen 

heeft immers een hekel aan karren maken. 

Tot slot: een niet te onderschatten element van passend werk 

is ook positieve waar dering. Regelmatig een aardig woord of 

een schouderklopje zorgt voor een plezierige werksfeer en 

een goede motivatie.
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MODIFORM FELICITEERT IBN KWEKERIJEN 

MET HET 25 JARIG BESTAAN

WWW.MOD IFORM.COM

SAMEN GROEIENwww.horticoop.nl

Samen innoveren voor een beter rendement, 
dát is de co van Horticoop.

Substraten

PAGINA 24



“Onze producten zijn sterk en stabiel en zodoende goed 

bruikbaar in de automatisering van de klanten van IBN”, 

vertelt Bertens. “Dat komt door de dikte en de samenstelling 

van de gebruikte folie, ook bij gerecycled materiaal.”

Hij is zeer te spreken over de samenwerking: “We hebben al 

een langdurige relatie en wisselen open kennis uit op basis 

van vertrouwen, bijvoorbeeld over de manier om nog beter op 

klantwensen in te spelen”. 

Twee jaar geleden hebben Lentse Potgrond en  

IBN Kwekerijen een meerjarige samenwerkings  -

overeenkomst afgesloten. Het beste bewijs van 

wederzijds vertrouwen. Martijn den Brok van Lentse 

Potgrond (onderdeel van Horticoop) heeft aan de 

basis gestaan van proeven om de beworteling te 

verbeteren en een homogener substraat te realiseren 

en zorgt voor regelmatige teeltondersteuning op het 

bedrijf. “Eens per maand bekijken we samen hoe 

we de teelt kunnen optimaliseren en uitval verder 

terugdringen. Het stekmedium speelt daarbij een 

belangrijke rol. 

De fysische aspecten (watervasthoudendheid, 

herbevochtiging en luchtgehalte), de zuurgraad en de EC, 

moeten het hele seizoen constant blijven”, vertelt hij. “Om de 

zaken op een hoger plan te brengen, is open communicatie 

van beide kanten erg belangrijk en daar slagen we goed in.” 

De samenwerking gaat nog verder dan het substraat: 

Lentse Potgrond doet ook aan Social Return, dat wil zeggen 

werk bieden aan IBN-medewerkers. “We maken gebruik 

van schoonmakers van IBN en incidenteel ook van catering”, 

vertelt Den Brok. “We hebben een heel plezierig contact en 

ik vind dat we het met elkaar heel goed doen”.

Jaarlijks produceert IBN Kwekerijen een grote veel heid 

aan soorten jonge planten. Daarvoor is een brede variatie 

aan trays nodig, maar toch passen er altijd precies negen 

naast elkaar in een teelt bed. “Het lijkt dan net of ze op 

maat gemaakt zijn”, zegt Mark Bertens, sales manager 

van Modiform. “Maar het is andersom: zij hebben de bed-

breedte aangepast aan onze standaard modellen. We 

ontwikkelen overigens graag nieuwe oplossingen. Bij IBN 

Kwekerijen bijvoorbeeld trays in verschillende kleuren om 

de meer dan 1500 partijen beter uit elkaar te kunnen 

houden”. 

De tray is een onderdeel van het hele teelt systeem. Alles 

moet op elkaar afgestemd worden voor het beste resultaat. 

Zo vindt er bij IBN Kweke rijen heel weinig uitworteling 

plaats door de combinatie van bed-ondergrond, vorm en 

bodem van de cup. In combinatie met de stevigheid van de 

tray, vergemakkelijkt dat het oppotten bij de klant enorm. 

Tray integraal onderdeel 
van het teeltsysteem

“Onze producten zijn sterk 
en stabiel en zodoende 
goed bruikbaar 
in de automatisering van 
de klanten van IBN.”

Nauwe samenwerking met 
potgrondleverancier 
leidt tot Social Return
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Nijverheidsweg 10, 6691EZ, Gendt  ●  T. 0481-421867 
●  I. www.trintech.nl  ●  E. info@trintech.nl 

Wij zijn uw partner voor (totaal)installaties 
in de Tuinbouw en Industrie: 
 Duurzame technieken 
 Waterbehandeling 
 Filtertechnieken 
 Bevochtigingsinstallaties 
 Biomassa Ketels 
 LED belichting, etc. 

Uw kas perfect
in het krijt?

Eén belletje is genoeg:
0174 623 655

 
www.paulsosef.nl
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Samen sterk in nieuwigheden 
IBN en Plantipp B.V. werken samen bij het introduceren van 
nieuwe soorten op de markt. Plantipp is blij met deze 
partner! IBN is als stek leverancier een waardevolle speler 
in het Plantipp-netwerk. 
  
Plantipp is ruim eenentwintig jaar geleden opgericht met 
als doel veredelaars te vertegenwoordigen en te 
ondersteunen in royaltymanagement, licentiebeheer en 
labelbeheer bij de introductie van nieuwe rassen. Inmiddels 
heeft Plantipp een wereldwijd netwerk van veredelaars die 
samen goed zijn voor meer dan 250 soorten 
sierteeltproducten. De markt is continu in beweging en 
kwekers kunnen zich met nieuwe soorten onderscheiden. 
Plantipp biedt hiervoor het netwerk en de ondersteuning 
op het gebied van bijvoorbeeld promotie en marketing. 
  
Heb jij een nieuw soort gevonden of veredeld en ben je 
benieuwd naar de wereldwijde potentie ervan?  
Neem dan contact met ons op:  
peter@plantipp.eu.  
www.plantipp.eu  

 

Natuurlijke oplossingen 
voor: 

  zaaien
  geworteld stek
  ongeworteld stek
  weefselkweek

         T +31 (0)174 296606 - E vdk@vanderknaap.info

Obturo®

Fibre-Neth Paperpots

www.vanderknaap.info
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IBN Kwekerijen

Hockeyweg 5

5405 NC Uden

Udensedreef 4b

5374 RK Schaijk

T (0413) 33 44 55

I www.ibnkwekerijen.nl

COLOFON

Tekst

Tijs Kierkels

 

Fotografie

Wilma Slegers

 

Bladmanagement & opmaak

CLAP Communicatieregisseurs.

 

Hoofdredactie

Frank van den Bergh

 

Eindredactie

Frank van den Bergh

Gerard Heldens

Sandra van Groenestijn

 

Drukker

Graphiset

IBN Kwekerijen is onderdeel van IBN. IBN staat voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. 
Dagelijks brengen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk.

Het begint in de kiem
Bijna niet aanwezig

Zelfverzekerd en omgeven met zorg
Ontpoppend en vol gezondheid

Koesteren, elke keer weer
Zorg voor onberispelijke kwaliteit

Met een lang groen leven


