
wordt gestoken. Voordeel 

van de machine is dat het 

steken al ruim voor het 

seizoen kan starten.  

In het seizoen wordt de 

boom vervolgens met de 

schop uit het gat getild.  

Tien mensen potten de 

bomen vervolgens op.  

 

Niet volvelds, maar selec-

tief 

Maatschap Geraerts se-

lecteert de bomen op het 

veld uit. Volvelds rooien 

hoeft niet met de door 

hem gebruikte machine. 

De juiste maat wordt uit-

gestoken en kan direct in 

de pot gezet. Er is dan 

sprake van één maat wat 

leidt tot tijdwinst, volgens 

Siem.  

 

Op 3 oktober organiseerde 

de Vereniging Nederlandse 

Kerstbomenkwekers (VNK) 

en haar praktijknetwerk 

een succesvolle oogstdag.  

Ruim 20 kwekers kwamen 

uit alle delen van Neder-

land naar Hapert om te zien 

hoe kerstbomen op een mo-

derne manier geoogst kun-

ne n worden. Maatschap 

Geraerts  heeft haar bedrijf 

opengesteld om diverse le-

veranciers van knip-, oogst 

en netmachines de gelegen-

heid te geven hun machines 

te tonen.  

 
Met een huifkar werden de 

diverse percelen van Gerae-

rts bezocht. Siem Geraerts 

ging bij de diverse percelen 

in op rassenkeuze, grond-

soort, wijze van rooien en 

gaf antwoord op de vele vra-

gen.  In deze nieuwsbrief 

leest u alles over de diverse 

demonstraties die tijdens de 

oogstdag hebben plaatsge-

vonden.  

 

Steekmachine Lommers  & 

van Eijken 

Maatschap Geraerts ge-

b r u i k t  d e  s e m i -

automatische rooimachine 

van Lommers-van Eijken. 

Zij hebben het eerste proto-

type gekocht. De bomen 

worden netjes gestoken.   

De machine wordt zo inge-

steld dat de gestoken kluit 

in de bijbehorende PE pot 

precies past. De kluit 

komt net onder de rand 

van de pot.  Als kweker 

moet je kritisch zijn als 

het  gaat om de keuze van 

de pot. Potten van 

PE  ( Polyethyleen) zijn 

flexibeler, vorstbestendi-

ger en gebruiksvriendelij-

ker dan potten gemaakt 

van PP ( Polypropyleen).    

Bovendien is het aan te 

raden om een pot met een 

verstevigingsrand onder-

aan te kopen.  

 

Ervaring Geraerts 

Maatschap Geraerts 

steekt per seizoen 15.000 

bomen uit. 1 persoon 

merkt de bomen per maat. 

Met de machine wordt 

steeds het centrum van de 

boom gezocht en de boom 

Veel inspiratie tijdens oogstdag 3 oktober 

Voor het potten krijgt 

Data volgende bijeen-

komsten: 

 

23 januari 2012 

Algemene Ledenverga-

dering en presentatie 

marketingplannen vere-

niging.  Daarbij presen-

tatie Pelgrum & Vink 

over plantmateriaal 

 

16 februari 2012  

Onkruidbestrijding en 

presentatie en presenta-

tie Mertens  

 

8 maart 2012 Gewasbe-

scherming  
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Steekmachine Lommers-vanEijken 

Siem  Geraerts licht toe 



Op één van de percelen in 

Casteren toont Damcon de 

Pazzaglia kluitenrooier. 

Deze zogenaamde ijsco-

schep schept de kluit uit 

de grond.  Op het betref-

fende perceel staan Nord-

manniana.  

 

De schep trilt de grond in 

en schept daarmee de 

kluit uit de grond. Door 

middel van de montage 

van een ander mes kun-

nen diverse maten kluit 

worden gestoken. Op de 

machine bevindt zich een 

gewicht dat zorgt dat de 

machine voldoende kracht 

heeft bij het trillen waar-

door de kluit de grond 

uitkomt. Juist voor de 

Nordmansparren is deze 

machine erg geschikt om-

dat het mes de penwortels 

van de Nordman kan 

doorsnijden. Nadeel van 

de machine is dat je vol-

velds de bomen moet rooi-

en. De machine heeft een 

hefboom die niet over an-

dere bomen heen kan ko-

men.  De machine rooit 

zo’n 125 bomen per uur.  

Spade  

Op het perceel in Caste-

ren wordt ook het ge-

bruik van de spade voor 

het rooien getoond. En-

kele kwekers demonstre-

ren hun werkwijze. De 

Noordhoeve laat zien dat 

er een spade bestaat, 

waarmee je met kracht 

en trillingen de boom uit 

de grond haalt. Al met al 

een zeer arbeidsintensie-

ve en inspannende wijze 

van rooien.  

Pazzaglia kluitenrooier 

Knippen & zagen 

of er nog andere toepas-

singen op de huidige ma-

chine gebouwd kunnen 

worden waardoor meer-

dere handelingen met 

hetzelfde apparaat moge-

lijk zijn, zoals bijvoor-

beeld het opknippen van 

de onderste takken.  De 

knipper is gemonteerd op 

een tweewielige trekker 

en wordt getoond tijdens 

de oogstdag.  

Ten opzichte van het za-

gen met een kettingzaag 

of met een zware bos-

maaier is het werken 

met deze machine arbo-

technisch veel beter.   

 

Multitrike Damcon 

Damcon toont de Multi-

trike werktuigdrager. 

Deze machine is univer-

seel inzetbaar en je kunt  

er als kweker nagenoeg 

alle teelthandelingen 

mee verrichten.  

 

 

Veel kwekers zijn van 

mening dat een gezaagde 

boom kwalitatief net zo 

goed of nog beter is dan 

een boom in pot. Zeker 

als het gaat om de reac-

tie van de boom in de 

huiskamer.  Tijdens de 

oogstdag komen knippen 

en zagen van bomen aan 

bod. 

Henry Maas, kerstboom-

kweker, heeft samen met 

Louis Maas een knipper 

bedacht voor de kerstbo-

men. Mo-

m e n t e e l 

wordt deze 

k n i p p e r 

g e p r o d u -

ceerd door 

Lommers-

van Eijken. 

Er wordt 

nu gekeken 
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De portaaltrekker is niet 

alleen te gebruiken voor 

het rooien (stamsnoeien 

en zagen), maar ook voor 

bespuitingen.  De por-

taaltrekker is 2.10m 

breed er kunnen drie 

kappen op gemonteerd 

worden waardoor gerich-

te en effectieve bespui-

ting mogelijk is.   

Pazzaglia 

Knipper Multitrike 



Op een van de percelen 

wordt de kluitenrooimachine 

van Damcon getoond (KLR). 

Bij Geraerts werd deze ma-

chine gedemonstreerd bij 

Picea omorika. De steker 

wordt gemonteerd op de arm 

van een mobiele 3,5 ton 

graafmachine. De machine 

heeft twee spaden die kluiten 

steken van 20-35 cm onder 

een hoek van 10°.  Gede-

monstreerd wordt een KLR-

300M die een ondersnijmes 

heeft.  Voor de Abies nord-

manniana is dat een voor-

waarde, vanwege de dikke 

penwortel.  

Voordeel van deze machine 

is dat de bomen door de ma-

chine in de pot gezet worden.  

Je kunt zelf de sparren op 

een platte kar zetten. De An-

dere handelingen kunnen dan 

recht opstaand worden uitge-

voerd.  

 

Kluitenrooimachine Damcon 

Pottenveld Geraerts 

Multimix 1. Het sub-

straat bestaat uit de vol-

gende bestanddelen: 

- 20% tuinturf; 

- 35% veenmosveen grof 

- 25% turfstrooisel, 

  fractie 1 

- 20% cocopeat 

- 10% puimsteenzand (0-

5) 

Tussen de potten door 

verwijderen ze het on-

kruid met een freesje. De 

potten zijn afgedekt met 

een matje (van Krim-

pen). Op de matjes is Os-

mocote gestrooid. Via het 

matje komen de voe-

dingsstoffen langzaam 

vrij.  

Het pottenveld heeft de 

interesse van veel kwe-

kers. Het is in de kerst-

bomenkwekerij een inno-

vatie.  

 

 

Enkele maanden geleden 

heeft Maatschap Gerae-

rts een pottenveld aange-

legd. In de potten heeft 

Geraerts de Abies nord-

manniana opgepot.  

 

De bomen worden eerst 

gedurende twee jaar ge-

teeld in 10 liter potten op 

een veld. Na twee jaar 

worden de bomen uit el-

kaar gezet op een perceel 

waarop de loonwerker  

met GPS de gaten voor 

de potten heeft geboord.  

De bomen in pot worden 

in de gaten gezet. Vooraf 

zijn de wortels die uit de 

potten groeiden afge-

knipt en zijn er gaten 

geboord aan de zijkant 

van de potten.  

 

Substraat 

In de pot staan de bomen 

in een specifiek sub-

straat, waarin 3,5 kg os-

mocote gemengd is (12-

14 maanden) en 0,5 kg Pagina 3 
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Met kluitenrooimachine wordt  de kluit in pot gezet 

Innetmachine van Louis Maas 

Ingaasmachine 

Louis Maas van kerst-

boomkwekerij de Ontgin-

ning heeft tijdens de bij-

eenkomst zijn Eigen ont-

wikkelde ingaasmachine 

getoond. De machine 

wordt gemonteerd achter 

een zware trekker en 

kan zelfs  grote bomen 

eenvoudig innetten.  

 

Zo wordt takbreuk voor-

komen en de bomen  

kunnen sneller geladen 

en gelost worden. Ook 

kunnen er meer bomen 

worden vervoerd waar-

door de kostprijs geredu-

ceerd wordt.  



 Ontwikkeling marketingplan  

Vereniging Nederlandse 

Kerstbomenkwekers  

P/a Kerkstraat 46 

5427 BE Boekel, 

Tel:  

Praktijknetwerk Kerstbomen, 

Esther Hessel, 

Telefoon:  06-43278858 

Fax:  0344-652684 

E-mail: 

e.hessel@hesselmarketing.nl 

Verenigingszaken: uniforme kwaliteit belangrijk 
 
De kwaliteit van de kerstboom is een belangrijk onderwerp. Een uniforme kwa-

liteitsaanduiding is heel belangrijk voor de sector. Het is van belang dat in de 

keten van producent tot en met de retailer bekend is volgens welke normen er 

gewerkt moet worden.  Voorzitter Well van Nieuwenhoven heeft een opzet ge-

maakt voor de codering van kwaliteit en maatvoering. In de vergadering van 3 

oktober is deze opzet door de leden van de vereniging goedgekeurd. Momenteel 

ligt de opzet bij de Raad voor de Boomkwekerij.   De Raad van de boomkwekerij 

heeft de eerste opzet positief ontvangen.  Bestuur en begeleiders zijn momenteel 

bezig met het verwerken van opmerkingen gemaakt door leden van de Raad van 

de Boomkwekerij. 

Begin Januari 2012 kunnen de kwaliteitsnormen meegenomen worden met de 

andere boomkwekerij gewassen. 

P R A K T I J K N E T W E R K  O P T I M A L I S E R I N G  &  P R O F E S S I O N A L I S E R I N G  K E R S T B O M E N T E E L T  

Momenteel zijn de begeleiders 

van het praktijknetwerk bezig met 

de ontwikkeling van een basis-

marketingplan dat in de bi-

jeenkomst van 23 januari gespre-

senenteerd zal en besproken zal 

worden. Dit is geen onderwerp 

van het praktijknetwerk. Daarom 

zal ook een businessmodel voor 

de marketing van de echte Neder-

landse kerstboom ontwikkeld 

moeten worden.  

Het Praktijknetwerk Optimalisering en professionalisering van de Kerstbomenteelt is mogelijk gemaakt door:  

Het Ministerie van Econo-

mische Zaken, Landbouw 

en Innovatie (EL&I) is 

eindverantwoordelijk voor 

POP2 in Nederland  

 Europees Land-

bouwfonds voor Plat-

telandsontwikkeling:  

Europa investeert in 

zijn platteland.  

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm

