
Luuk van den Hoven, 28 jaar jong, heeft samen met zijn ouders een boomkwekerij. ‘De toekomst zie 
ik positief in. De energieprijzen zijn een uitdaging. We oriënteren ons op een windenergie. Andere 
aandachtspunten zijn watervoorziening, arbeid en communicatie.’ Bodemverbetering is een continu proces 
bij de boomkweker; een gezonde bodem is de basis voor een goede onderstam. 

De markt is grillig; de oorlog met Oekraïne heeft de markt 
verziekt en kosten omhoog gedreven. ‘Plannen kunnen 
snel veranderen door onvoorziene omstandigheden. 
Wij gaan rustig door met onze plannen; waterirrigatie, 
energievoorziening, bodemverbetering en uitleggen 
wat we doen. Als boomkweker heb ik weinig te maken 
met dierwelzijn zoals collegaboeren die op moeten 
boksen tegen de spotjes van kreupele koeien, maar 
ook wij moeten transparant zijn en vertellen wat we 
doen. We rijden vaker met de spuit maar vaak zit er 
geen gewasbeschermingsmiddel in maar versterkende 
middelen om de planten gezonder en sterker te maken. 
Dat moeten we de maatschappij uitleggen. Een burger 
ziet immers het verschil niet tussen het spuiten van 
gewasbeschermingsmiddel of het spuiten met een 
plantversterker.’

Boomkweker Luuk van den Hoven is samen met zijn 
ouders Theo en Maria mede-eigenaar van Boomkwekerij 
Van den Hoven aan de Stevensbeekseweg. Ze telen 
onderstammen van appelbomen. Een heel specifiek 
bedrijf; van dit soort zijn in Nederland ongeveer 20 
professionele bedrijven. ‘Aandachtspunt nummer 1 is 
en blijft de markt; we zorgen voor een product dat we 
kunnen verkopen.’

Twee jaar geleden kocht Van den Hoven zes hectare 
grond. ‘We hebben voorlopig grond genoeg. 
We gebruiken nu 14 van de 25 hectare voor de 
onderstammen. De rest voor akkerbouw’, zegt Luuk. 
Na de havo studeerde hij Agribusiness aan de Hogere 
Agrarische School in Den Bosch, werkte drie jaar bij een 
plantenkweker in Horst en ging daarna thuis aan de slag.

Arbeidsbehoefte
‘De teelt is eenjarig. Startend met organische stof op het 
land brengen, groeiseizoen en van oktober tot eind maart 

sorteren en onderstammen leveren. In de wintermaanden 
werken we met personeel. Gedurende het teeltseizoen 
zijn er hooguit enkele vakantiewerkers. Voor de nabije 
toekomst verwacht ik geen personele problemen omdat 
mensen hogere kosten hebben en meer zullen moeten 
werken. Verdere robotisering kan ook nog oplossingen 
bieden.’ Sorteren gebeurt nu al met behulp van 
detectiecamera’s die de planten op dikte sorteren.

Traag beleid
Luuk groeide samen met twee zussen op de gemengde 
boerderij op. De varkens verlieten na de varkenspest 
het bedrijf, de vleeskuikens in 2003 na de grote 
vogelgriepuitbraak. Vader Theo specialiseerde zich 
in onderstammen en verhuurt de pluimveestal. ‘We 
willen nu de pluimveestal afbreken en een nieuwe 
schuur bouwen. We zijn ook al drie jaar bezig met 
een bouwvergunning voor een huis voor mijn ouders. 
Ze bereiken onderhand de leeftijd dat ze daar zelf 
niet meer aan gaan beginnen. Een duidelijke en 
snelle besluitvorming van gemeente helpt ons bij het 
ondernemen.’ 

Uitdaging is het beregenen. ‘In warme periodes hebben 
de planten elke tien dagen water nodig. Efficiënter 
watergebruik kan door druppelirrigatie. Dat systeem is 
nog erg duur. Hopelijk worden de precisietechnieken 
rendabeler voordat beregenen via haspel niet meer mag 
of beperkt wordt.’

Transparantie
Laten zien en vertellen wat je doet vindt de jonge 
ondernemer belangrijk. Meedoen met ‘Op weg naar je 
diner’ gaf hem veel voldoening. ‘Het is superleuk als 
mensen echt geïnteresseerd zijn in wat je doet. Wij staan 
aan het begin van het proces van de appel. Dat wil ik 
mensen graag laten zien.’
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