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Getrouwd met Ria Swartjes. Vader van 2 dochters en 2 zonen waarvan op dit 

moment nog 1 dochter thuis woont. 

Beroep Vaste(tuin)plantenkweker op “Den Ekker” in Boering 

Boerengeluk is…… genieten van planten waarmee wij onze omgeving 

schitterend kunnen inkleuren. 

Op onze kwekerij van ongeveer 20 voetbalvelden oppervlakte hebben we 

ongeveer 200 verschillende vasteplanten. 

Je hoort veel mensen zeggen ” Dus alles wat in de tuin groeit zijn vaste 

planten”. Fout, zeggen wij dan als specialist. Als je in een park gaat kijken dan 

zie je de verschillende plantengroepen, bomen varieerend van 3m tot wel 10 

m hoogte. Coniferen van 50cm tot wel 4m. Heesters(struiken) van 50cm tot 

3m hoogte, rozen, heideplanten, eenjarige(perk)planten en natuurlijk vaste 

planten. Dit alles weer onderverdeeld in honderden variaties.  

Wat is dan zo kenmerkend voor vaste planten?  

Een vaste plant is zo wie zo een kruidachtige plant, dus geen houtig gewas. De 

vaste plant is ook een plant die  voor meerdere jaren on onderbroken op een 

plek buiten in de tuin of park of zelfs balkon kan groeien. De groeihoogte zit 

tussen 3 en  300cm. De plant loopt in het voorjaar uit en geeft dan zijn 

bladeren en bloemen. In de herfst verkleuren de bladeren en bloemen, de 

planten “sterven af”. De wortelstok blijft in de grond in 

“winterslaaptoestand” Dat wil zeggen dat ze niet bevriezen als de 

grondtemperatuur naar de -15Celcius gaat. Door het stijgen van de 

grondtemperatuur in maart en april worden de planten weer “actief” en 

komen ze weer bovengronds. Enkele voorbeelden zijn Hosta’s , 

daglelies,gebrokenhartjes en moerasvergeetmijnietjes en herfstanemonen. Je 

hebt ook nog een aantal vaste planten die op het “grensgebied” zitten tussen 

de vaste planten en de heesters zoals de lavendel. 



Met wie doen wij het werk?  

Op onze kwekerij zijn 6 mensen ongeveer fulltime werkzaam. Dit zijn Leo, die 

verantwoordelijk is voor het planten en rooien met onderhoud van de 

bijbehorende machines. Peter die in de wintermaanden zorgt voor het 

sorteren van de planten met ondersteuning van Mieke en Evelien. In februari 

tm april begeleid hij het stekken van de jonge planten ook weer met hulp van 

Mieke en Evelien. Jan is degene die zorgdraagt dat de bestelde planten- 

orders verzameld en klaargezet worden voor transport. Ria zorgt voor de 

administratie (productie en boekhouding) Ik ben de persoon om de planten 

te verkopen aan ongeveer 160 verschillende klanten. Tijdens de plantperiode 

en het groeien op het veld zorg ik voor het watergeven en 

gewasbescherming. In de piekperiodes (rooien en sorteren stekken en 

planten) hebben wij hulp van seizoenkrachten. Dit zijn tussen de 6 en 10 

personen. 

Wie zijn onze klanten? 

Uiteindelijk zijn jullie dat. De lezers van dit stukje. Alleen hebben wij geen 

eindproduct dat voor jullie geschikt is. Er moet nog wat mee gedaan worden. 

Jullie gaan voor planten in je tuin naar een tuincentrum of plantencentrum. 

Ook bij de bouwmarkt vindt je van maart tm oktober vaste planten. Er zijn 

ook nog veel mensen die planten bij een postorderbedrijf(Bakker voor de 

tuin) bestellen. Deze verkopers halen hun vaste planten bij hun 

toeleveranciers. Dit zijn vaak pottenkwekerijen. Dat zijn onze klanten. Deze 

pottenkwekerijen kopen bij ons jonge, kleine planten en zetten dit plantgoed 

in potjes. Als de plantgoedjes voldoende groot zijn met mooie bloemen erop 

zijn ze geschikt om naar het tuincentrum of bouwmarkt geleverd te worden. 

Wij leveren plantgoed uit vanaf februari tm april. De pottenkwekerijen 

leveren vanaf maart tm oktober naar de tuincentra en bouwmarkten. 

Waar zitten onze klanten? 

Pottenkwekerijen in Europa zoals, de duits-talige landen verder Belgie en 

Engeland en een paar klanten in de scandinaviese landen. Rond Hillegom en 

Lisse zijn er ook nog bloembollenexporteurs die onze planten in Amerika 

Canada en zelfs Japan en China aan de man brengen. 



Hierdoor zijn we in staat een klein deel van de wereld met onze collega’s te 

voorzien met een gevarieerd (vaste planten) bloementapijt. En wij hopen 

natuurlijk dat jullie hiervan vrolijk worden. 

 


