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Chris Vijn 

Wilhelminaoord - Alfred en Gerda 
Vijn verhuisden een jaar geleden 
met hun boomkwekerij Cultura van 
Schoorl naar Wilhelminaoord, van 
een hectare naar vier hectare. Het 
bijzondere van hun werk is dat de 
bomen opgekweekt worden met na
tuurlijke, ecologische verzorgings
methoden. Hierdoor heeft het plant
goed een goode weerbaarheid tegen 
storende milieu-invloeden en meer 
vitaliteit. Alfred: "Ik wil niet zeggen 
dat onze bomen beter zijn dan bo
men uit een gangbare kwekerij, dat 
moe ten mensen zelf maar ervaren, 
Wat wij proberen, is het kweken van 
sterke bomen, bomen die zelf kun
nen groeien." 

Cultura betekent 'verzorging van de 
aarde' en dat is ook precies war Gerda 
en Alfred nastreven, via een biolo
gisch-dynamische teeltwijze waarbij 
het natuurlijke bodemleven intact 
wordt gehouden. 

Gerda en Alfred Vijn in hun kwekerij fo to: C. Vijn 

Het bodemleven is uiterst essentieel 
voor een boom, het zorgt voor belang
rijke stofwisselingssystemen, waaron
del' mycorrhiza's, de schimmels die bo
demsubstanties zoals mineralen vrij
maken. Bomen nemen op eigen kracht 
zulke bodemsubstanties tot zich zonder 
dat ze van buitenaf kunstmest en der
gelijke nodig hebben. Het wortelgestel 
wordt sterk en de boom ontwikkelt een 
goed afweersysteem tegen ziekten. 
Onkruid- en ziektebestrijdingsmidde
len echter, vemielen het bodernleven 
en de 'boom moet met kunstmest ge
voed worden. Bij overplanting is zo'n 
boom niet altijd in staat op eigen 
kracht te groeien terwijl de afnemers 
dat wel verwachten. Alfred heeft ge
merkt dat er in stijgende lijn mensen 
zijn gaan beseffen dat het spuiten van 
gif geen goede invloed heeft op de 
planten, bomen en natuurlijk het mi
lieu. "Hoveniers, gemeentelijke instel
lingen en andere groenvoorzieningsbe
drijven die biologisch werken vinden 

het belangrijk dat ze een 
plant kopen die in een goe
de eultuur is opgekweekt, 
vanzelfsprekend zonder gif. . 
Onze bomen blijken goed 
aan te slaan als ze worden 
v erp lml ~ ze hebben een 
mooi en sterk wortelgestel." 
Een van de motto's waar 
Alfred en Gerda mee wer
ken is dan ook: 'Een gezon
de boom op de juiste plek' , 
"De jutste plek is bij men
sen en instanties die kiezen 
voor kwaliteit", aldus Ger
da. 

Maatschappij van Welda
digheid 
Vanuit zijn werk als tuin
bouwer was Alfred altijd al 
een groot voorstander van 
de biologisch-dynamische 
landbouw. Er was echter op 
het gebied van de boom
teelt nog maar heel weinig 
bekend over alternatieve 

instituut in Duitsland, waar gestreefd 
werd naar het kweken van bomen met 
een grotere vitaliteit en meer weerstand 
tegen vervuilende milieu-invloeden, 
zoals zure regen. Na een aantal leerza
me maanden op het instituut doorge
braeht te hebben, werd de Slap gezet 
een eigen kwekerij op te riehten. Op 
het terrein van 'De Noorderhoeve', een 
biologisch-dynarnisch werkende boer
derij in Schoorl, werd land beschikbaar 
gesteld waar Alfred en Gerda de eerste 
bornen zaaiden. Dat waren toen aileen 
bomen en struiken voor bos- en haag
plantsoen, zoals eiken, beuken, essen 
en meidoorn. Pas later zou het assorti
ment uitgebreid worden met fruitbo
men. 
De kwekerij groeide snel. Na een paar 
jaar bleek het land te klein voor verde
re uitbreiding en moest er gezoeht wor
den naar een andere gesehikte plek . 
Het plan was in Schoorl te blijven, 
maar zelfs na intensief zoeken bleek er 
nauwelijks geschikte grand te vinden. 
Via een bevriende fruitteler, Harrie van 
Noort, kwarnen Alfred en Gerda in ge
sprek met de Maatschappij van Welda
digheid, die in Zuidwest-Drente vele 
hectaren land beheert, Toen ging alles 
snel. In Wilhelminaoord bleek deze in
stantie een boomteeltproject te organi
seren en men was bereid 4,5 hectare 
land aan Cultura beschikbaar te stellen 
om het werk voort te kunnen zetten. In 
1995 verhuisde de farnilie Vijn, met 
behulp van vele kennissen en vrienden 
naar Drente. 

Gezonde bomen, lekker fruit 
Er was vanaf het moment van de op
richting al veel vraag naar fruitbomen. 
"Als mensen hoorden dat we een kwe
kerij hadden, vroegen ze altijd of we 
ook fruitbomen leverden. We moesten 
dan steeds nee antwoorden" , vertelt 
Alfred. Om toch zoveel mogelijk aan 
de wensen van zijn klanten te voldoen , 
haalde Alfred zo nu en dan een partij 
bomen bij collega-fruitkweker Hanie 
van Noon, van fruitboomkwekerij 'De 
Vrolijke Noot' in Wapserveen, Drente. 
De afstand bleek echter toch een be
zwaar te zijn en uiteindelijk besloten 
Alfred en Gerda ruimte in de kwekerij 
te reserveren voor eigen fruitteelt. 
Met behulp van de kennis van Henk 
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Houtman, deskundige Op het gebied 
van de opkweek van fruitbomen, werd 
toen een start gemaakt met de verede
ling van de eerste partij vruchtbomen. 
In Noord-Holland werd in die tijd een 
werkgroep opgericht die zich in ging 
zetten voor het behoud, de verzorging 
en de aanplant van hoogstam-fruitbo
men. Henk Houtman was daar destijds 
bij betrokken en hij heeft voor de ont
wikkeling van Cultura veel betekend. 
Houtman zelf is gepensioneerd fruit
kweker en heeft een onderzoekspro
gramma dat gericht is op nieuwe, sma
kelijke varieteiten fruit en bomen die 
minder gevoelig zijn voor schurft en 
meeldauw, de belangrijkste plagen in 
de appel- en perenteelt. De filosofie die 
Alfred en Gerda hanteren is dan oak: 
"Een boom moet gezond zijn en het 
fruit dat eraan groeit moet lekker sma
ken". "Henk Houtman's bijdrage is van 
onschatbare waarde geweest voor ons, 
want iruniddels behoort de opkweek 
van vruchtbomen tot een belangrijk on
derdeel van de kwekerij. In het teelt
programma zijn naast oude rassen ook 
verschillende nieuwe varieteiten opge
nomen", aIdus Alfred. 

Toekomstplannen 
Na een moeizame start in Drente we
gens droogte en kou, staan de bomen er 
prachtig bij en hebben Gerda en Alfred 
het gevoel echt hun plek gevonden te 
hebben. De kwekerij grenst aan een na
tuurgebied, wat het een nog landelijker 

aanzien geeft tussen de glooiende 
Drentse landerijen. Zo'n 2 hectare is nu 
ingeplant met deels bos- en haagplant
soen en deels fruitbomen, waarvan 120 
appelsoorten en verder peren, kersen, 
mispel, pruimen en kweepeer. De an
dere helft van het land zaI in de ko
mende Lijd gevuld worden. 
De bedrijven waaraan Alfred en Gerda 
leveren zijn veelaI landschapsinrich
Lingsprojecten, ecologisch werkende 
hoveniers en gemeente-instellingen. 
"Onze manier van werken blijkt aan te 
sluiten bij instanties en bedrijven die 
hun terrein goed willen beheren, onder 
andere milieuvriendelijk. Het gaat bij 
hen om meer dan aIleen boompjes 
planten, er is een bepaalde betrokken
heid bij het landschap. Dat beant
woordt aan onze hele manier van den
ken over economie en milieu", aIdus 
Afred. 
Eerder al leverde Cultura bomen aan 
grote projecten aIs het Bulderbos, van 
Milieudefensie, dat aIs protest tegen de 
vijfde baan van Schiphol werd geplant 
en onlangs betrok de Stichting Noord
hollands Landschap een grote partij 
vruchtbomen voor de acLie 'Houd de 
Bongerds Hoog', waarbij de aanplant 
van vruchtbomen werd gestimuleerd. 
Het is de bedoeling dat dergelijke pro
jecten aan de orde van de dag gaan ko
men voor de kwekerij. Alfred: "We 
streven in de toekomst naar meer vaste 
teeltafspraken, wat goed zou passen bij 
de voorbereiding en planning van be
plantingsprojecten, die toch vaak een 
paar jaar duren. Het geeft voldoening 
een bijdrage te mogen leveren aan een 
gezondere leefomgeving." . 
am de biologisch geteelde boom onder 
een bredere aandacht te brengen, is vo
rig jaar het Platform Biologische 
Boomteelt opgericht. Daarin zijn de 
diensten van de biologisch telende 
boomkwekerijen in Nederland, waar
onder Cultura, gebundeld om een nog 
breder assortiment aan te kunnen bie
den aan instanties en parliculieren. Aile 
bedrijven die opgenomen zijn in het 
Platform hebben een SKAL-keurmerk, 
dat is tevens de voorwaarde tot deelna
me. Hoewel de situatie nog verre van 
ideaaI is, lijken mensen toch steeds va
ker de weg naar een ecologische kwe
kerij gevonden te hebben. "Voorheen 
was het nooit zo vanzelfsprekend voor 
bedrijven om oak hun plantgoed te be-

Platform Biologische Boomteelt 
- adressenlijst 

* Nieuwland Advies, Remmelt Hoek

stra, Mansholtlaan 15, postbus 522 , 6700
 
AM Wageningen, 0317 -421711
 
* BD Vereniging, Francis Schennink.
 
Postbus 17.3970 AA Driebergen , 0343

531740
 
* BD Boomkwekerij 'Cultura', Alfred
 
en Gerda Vijn , van Eemneslaan 25. 8384
 
EB Wilhelminaoord, 0521-381551 (bos

en haagplantsoen, vruchtbomen)
 
* BD Kwekerij 'De Vrolijke Noot'.
 
Harr y van Noort, Oosteinde 13, 835 1 HA
 
Wapserveen, tel. 0521-321580 (vrucht

bomen en kleinfruit)
 
;< Biologische Kwekerij 'Frits van der
 
Laan', Taxusweg 20. 2803 KD Gouda.
 
0182-531030
 
;< Boomkwekerij 'Oirschot' , Gidie van
 
Vught, Eindhovensedijk 36. 568 8 GN
 
Oirschot, 040-2624489 (sierhees ters I co

niferen )
 
* Tuinderij 'Kibbutz Lechalm'. Peter
 
van der Woerd. Kolderveen 16. 7948 NJ
 
Nijeveen, 0522-492306 (sierheesters . co

niferen, vruchtbomen)
 
;< Chris van der Wurff. Leenderweg
 
29a 559110 Heeze, 040-2261440 (ver

kooppunt voor biologische kwekers)
 
* Bloementuin op de Kraaybekerhof,
 
Diederichslaan 25. 3971 PA Driebergen,
 
0343-533365 (snijbloemen en vaste
 
planten, tevens verkooppunt van diverse
 
biologisch werkende boomkwekers ).
 

trekken bij biologische boomkwekers, 
terwijl de gedachte met betrekking tot 
het ecologisch natuur- en landschaps
beheer wei aanwezig was. Gelukkig 
verandert dat langzaam maar zeker", 
aIdus Alfred. 

Wilt u meer informatie over boomkwe
ken) Cultura of over het Platform Bi
ologische Boomteelt? U kunt alujd 
even belien, faxen of schrijven: Alfred 
en Gerda Vijn, Van Eemneslaan 25, 
8384 EB Wilhelminaoord, tel: 0521 
381551, fox : 0521-382852. Ook parti
culieren zijn van harte welkom op 
Cultura, de particuliere verkoop is 
van november tot mei op zaterdag I1W

gelijk. 0 

Chris Vijn studeen tekstschrijven, 
specialisatie journalistiek. 

Haaradres:
 
Westenveg 85,1815 DD Alkmaar,
 
072-5280708
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