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Heesters/coniferen Bedrijfsuitbreiding

Sterk uitgebreid EuroTree laat zich zien

EuroTree bv,
Melderslo
Sortiment: 50 ha Buxus en

Voor Eef van Os (52) en Wilbert Christiaens (38) is het nooit
een doel op zich geweest om een groot bedrijf te runnen. Toch
bleek de samenwerking tussen de Limburgers een goede zet:
hun bedrijf groeide in tien jaar tijd uit van 10 naar 100 ha. Nu
de opening van de nieuwbouw op de planning staat, vinden de
ondernemers het tijd om zich te laten zien.

Eigenlijk is de samenwerking tussen Eef van Os en Wilbert Christiaens best bijzonder. Hoewel ze inmiddels
alweer tien jaar samen aan het roer staan van EuroTree
Horst bv, kennen de kwekers elkaar pas elf jaar. Daarvoor
had Van Os verschillende marketing- en verkoopfuncties
en kweekte hij Taxus baccata. Toen die teelt uit de hand
begon te lopen, moest hij een keuze maken. Op dat moment leerde hij Christiaens kennen.
Christiaens kweekte al tijdens zijn studie aan de HAS
Den Bosch rozen en coniferen. Eenmaal van school had
de Limburger z’n handen vol aan zijn bedrijf. Hij had veel
plezier in zijn werk, maar financieel liep het niet geweldig. „Ik was op een punt aangekomen dat ik dacht: zo wil
ik niet verder.”
En toen leerde hij Van Os kennen. Ze spraken veel met
elkaar over hoe ze verder wilden en waar kansen lagen.
Christiaens: „Ik leerde dat er meer was dan alleen de afzet
van bulkproducten. Eef gaf me het inzicht dat je je als
bedrijf ook kunt onderscheiden met kwaliteitsproducten
en het juiste sortiment.”
Van Os leerde op zijn beurt van Christiaens. Bovendien
zag hij het niet zitten om alleen verder te gaan. „We kenden elkaar toen pas een jaar, maar het voelde het goed en
het paste om alles op één hoop te vegen”, licht Van Os toe.
„We praatten veel over hoe alles anders en beter kon en

Veel planten gaan naar Duitse bouwmarkten. De grote bedrijfsruimte
biedt volop ruimte voor orderverwerking.
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50 ha heesters en coniferen
Afzet: Exporteurs, handelaren,

waren ervan overtuigd dat één plus één drie is.”
In 2001 werd een maatschap opgericht en was de samenwerking een feit. De kwekers besloten hun bedrijven
samen te voegen op één locatie in Melderslo. Na twee jaar
verhuisde het bedrijf naar een andere locatie en een jaar
later vestigde EuroTree zich op de huidige locatie.

tuincentra en bouwmarkten. Zo’n
80 tot 90% van de afzet gaat
naar het buitenland; de rest blijft
in Nederland
Oppervlakte: Circa 100 ha,
waarvan 97 ha vollegrond,
2,5 ha kas en 1 ha containerveld

Gouden greep
Daar begon het avontuur in eerste instantie op zo’n 10 ha.
De ondernemers kozen voor heesters en coniferen, met
een specialisatie in Buxus-bollen en -piramides. Dat bleek
een gouden greep: er was ontzettend veel vraag naar
goede kwaliteit Buxus.
Inmiddels beschikt het bedrijf over zo’n 50 ha Buxus. De
teelt wordt samen met Maatschap Opbroek-Coenders in
Lottum verzorgd en is ondergebracht in een apart bedrijf:
GroenHorst vof. EuroTree regelt daarbij de verkoop en de
verdere verwerking. De Buxus vindt voornamelijk z’n weg
naar Duitse bouwmarkten, en daar blijft de vraag bestaan.
Van Os: „We verkopen ieder jaar meer Buxus.”
Naast Buxus kweekt EuroTree zo’n 50 ha heesters en
coniferen, zowel solitairen als snoeivormen (circa 10%).
Teelten die volgens Christiaens lekker kunnen meegroeien. „We investeren al jaren in meerjarige teelten en
(vorm)snoei en zitten nu op een niveau dat we ook hier
onze vruchten van kunnen plukken.”
Ook op andere vlakken maakt het bedrijf belangrijke
ontwikkelingen door: er is een verkoper aangenomen
en er zijn plannen om het management uit te breiden.
Ook werd onlangs een nieuwe bedrijfsruimte van 3.400
m2 gebouwd, met kantine, kantoor en een loods voor de
verwerking en verzending van producten.
Het bedrijf zette de afgelopen jaren in op sortiment,
mechanisatie en kwaliteit. Christiaens legt uit dat vijf jaar
geleden bewust is gekozen voor aantallen, waardoor ook

De nieuwe bedrijfsruimte is 3.400 m2. Op 8 en 9 oktober is de officiële
opening.

Personeel: Twee ondernemers, drie vaste medewerkers
en zo’n 30 Poolse seizoenskrachten

Eef van Os (rechts) en Wilbert
Christiaens: „We hebben weinig
last van de crisis gehad. We zijn
de laatste jaren met 20% per
jaar gegroeid.”

machines interessant werden. Hij vertelt enthousiast: „In
de eerste plannen hadden we het over 10.000 stuks Buxus,
nu planten we een half miljoen Buxus per jaar.”

Keuzes
Ondanks dat succes zou je je - zeker met de komst van
ziektes als Cylindrocladium - kunnen afvragen of 50 ha
Buxus geen enorm risico is. Toch zien de kwekers hier
geen probleem. „Als je de juiste maatregelen neemt, is het
probleem beheersbaar”, licht Van Os toe.
Naast de specialisatie in Buxus werd ook ingezet op
grote maten en snoeivormen. Teelten die niet rendabel
zijn, werden afgestoten en nieuwe kansen werden benut.
Zo werkt het bedrijf vanaf dit jaar samen met Ethioplants
in Ethiopië, om daar stamroosjes te maken die in Nederland worden afgekweekt. Christiaens: „We staan altijd
open voor kansen.”
Dat deze strategie werkt, blijkt wel uit de omzetgroei
van zo’n 20% per jaar. Van de crisis hebben de ondernemers niet veel gemerkt. „We hebben altijd te weinig
planten gehad”, laat Van Os weten. „En door de schaalvergroting en mechanisatie kunnen we de kostenstijgingen
compenseren.”
Wat is nu de kracht van het bedrijf? Van Os wijst op de
goede en gemotiveerde medewerkers. Christiaens noemt
de samenwerking als kracht. „Ik heb vaak gedacht dat ik
zo’n bedrijf niet alleen zou willen runnen. Zeker nu het

om grote aantallen gaat, is het fijn om met elkaar te kunnen overleggen. Alleen ben je eerder geneigd om impulsief te reageren. Wij moeten naar elkaar toe verantwoorden waarom we bepaalde keuzes maken.”
Daarnaast ervaren de ondernemers het als een voordeel
dat ze geen bedrijf hebben overgenomen van hun ouders
en daarmee de dingen op hun eigen manier kunnen doen.

Trots
De ondernemers zijn trots op wat ze hebben bereikt. Toch
was de groei van 10 naar 100 ha geen vooropgezet plan.
„De groei werd mede gestuurd door onze klanten”, zegt
Christiaens. „Als we interessant wilden blijven, moesten
we groeien.” Van Os: „Maar als we een bedrijf van 50 ha
hadden gehad, was ik net zo trots geweest. Als je maar
een goede boterham kunt verdienen.”
De kwekers denken dat de optimale bedrijfsgrootte
wel is bereikt. „Of misschien zitten we daar al overheen”,
denkt Van Os hardop. „We merken dat we vooral in de
piekmaanden maart en april alles en iedereen nodig hebben om het werk gedaan te krijgen.”
Zaterdag 8 en zondag 9 oktober staat de officiële opening van de nieuwbouw op het programma. Christiaens: „De eerste vijf jaar kende niemand ons. Maar de
laatste vijf jaar hebben we ons op de kaart gezet. En nu
de nieuwbouw klaar is, vinden we de tijd rijp om ons te
laten zien.” <

Reportage EuroTree
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