
Interview van Léon en Diana 6 september, 

 

Even voorstellen: Léon Hereijgers (54) woont 

samen met Diana Kustermans (52). Samen 

hebben ze een bedrijf dat is gevestigd op de 

Schijfsebaan 2b te Schijf en bekend is onder de 

naam “de NOORDHOEK vaste planten bv”. Léon 

heeft, uit een vorige relatie, 3 kinderen: Iris, 

Tom en Amber.   

Bedrijf: Momenteel kweken ze op 4 ha 

containerveld en een 0,5 ha kas vaste planten, 

grassen, kruiden en varens. In totaal ong. 2300 

verschillende soorten. Dit alles doen ze met 14 

vaste medewerkers en 6 scholieren parttime. Bij 

het milieubedrijfsplan hebben ze al vele punten 

gerealiseerd, zie verder hier in het verslag. 

Hoe het begon: Léon was 19 jaar en zat nog op de MAS toen hij her en der ( van familie en 

bekende) vaste planten, heesters en bosplantsoen kweekte. Bij elkaar was het ongeveer een 

0,25  ha in totaal. Hij woonde zelf met z’n ouders en broer midden in het dorp Zegge, dus hij 

had geen agrarische achtergrond. Dit heeft hij 4 jaar gedaan, samen met tuinaanleg en 

onderhoud. Hij heeft toen ook wel leergeld moeten betalen, mede doordat er in de winter 

nogal wat planten waren bevroren.                                                                                                                                    

In 1987 kocht hij 1 ha grond in Zegge, waar hij een containerveld en tunnels, en schuur op 

bouwde. Na een aantal jaren in de schuur gewoond te hebben, zijn ze gestart met een huis 

erbij te bouwen in 1994. 

Verloop: Al snel groeide het bedrijf uit z’n jasje, zodat er werd uitgekeken naar een andere 

locatie. Die werd gevonden in de Schijfsebaan in Schijf in 2004. Het was een perceel van 4,5 

ha met een bedrijfswoning en schuur. Hier werd ook al snel een nieuwe kwekerij gerealiseerd,  

beddingen, foliekas, containervelden, stuk loods en als laatste in 2009 het huis. De teelt is nu 

volledig met vaste planten. 

Ook op de Schijfse locatie groeide het 

bedrijf uit z’n voegen. Door de 

toenemende vraag van de afzet naar de 

klanten. Het aantal soorten werd ook 

jaarlijks met 100 uitgebreid. Gelukkig 

konden ze op deze locatie wel     

uitbreiden.  



Léon en Diana kochten in fases van twee buren 2,5 ha erbij in 2012-2014. Deze ontwikkeling 

ging gepaard met verhuizing van de bedrijfslocatie naar de hoek van de straat. Dit ook mede 

van de logistieke problemen die ontstonden in de doodlopende straat. Begin 2016 is de bouw 

gestart.  Er werd in een korte  tijd  een nieuwe loods, kas, verhardingen, bassin en beddingen 

gerealiseerd. De oude kas is ook verplaatst naar de nieuwe locatie. Eind september 2016 zijn 

ze in de nieuwe locatie aan de slag gegaan. Inmiddels hebben Léon en Diana 14 medewerkers 

in dienst, waarvan er 11 Nederlanders en 3 Polen zijn.  

Milieubedrijfsplan: Het regenwater wordt op 4 ha opgevangen in 3 bassins, waardoor er 

weinig grondwater gebruikt hoeft te worden. Gewasbeschermingsmiddelen zijn tot het 

minimum beperkt door het gebruik van natuurlijke plantversterkers en compostthee. Met de 

bouw van de nieuwe locatie zijn er ook zonnepanelen geplaatst. En ze hebben een 

warmtepomp voor de verwarming. Dit is een pomp die warmte omzet uit het grondwater. Ze 

hoeven hierdoor geen gas meer te gebruiken. Voor meer informatie over het 

milieubedrijfsplan kun je terecht op hun website. 

ZLTO: Léon heeft een aantal jaren in het bestuur gezeten van ZLTO afd. Rucphen. Ook was hij 

politiek actief in de gemeente. Maar door zijn steeds  groeiende bedrijf heeft hij hier geen tijd 

meer voor. Wat hij wel heel jammer vind. 

Hobby/vakantie: Léon en Diana gaan graag duiken. Zodra het water in Nederland 17 gr. of 

meer is gaan ze al op pad. Ze gaan ook 2 x per jaar naar Bonaire, waar ze een eigen 

appartement hebben. Uiteraard is duiken daar ook een van hun favoriete bezigheden. 

Toekomst:  De verhuizing en de verbouwingen zijn nu helemaal klaar.  Ze hebben geen 

behoefte om nog meer uit te breiden. Het verduurzamen van de teelt blijft wel in 

ontwikkeling. Wil je een kijkje nemen op hun website , klik dan hier 

http://www.noordhoekschijf.nl/ 

Léon en Diana, bedankt voor jullie interview, en veel succes met jullie bedrijf!  

 

Jacqueline 

http://www.noordhoekschijf.nl/


 

 


