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Al enige tijd wordt de wandel van Xylella fasti-
diosa met argusogen bekeken. In 2013 kreeg 
Europa ermee te maken, maar tot halverwege 
2015 beperkte verspreiding ervan zich tot Corsica 
en de zuidelijke regionen van Italië. In oktober 
van datzelfde jaar echter werd de bacterie ook 
aangetroffen op het vasteland van Frankrijk, rond 
Nice, om vervolgens op te trekken richting Spanje, 
Vlaanderen en Nederland. Bij de zuiderburen werd 

Xylella aangetroffen in een partij geïmporteerde 
olijfbomen bij een bedrijf in West-Vlaanderen. In 
ons land deed de NVWA in oktober melding van 
een vondst in een besmette koffieplant. 

Waardplanten
In de media wordt vaak aan Xylella fastidiosa gere-
fereerd met de term ‘olijfpest’, vanwege de groot-
schalige aantasting van olijfbomen in Italië. In het 

geval van een algemene dreiging voor Nederland 
dekt die naam de lading niet. Xylella is namelijk 
minder kieskeurig dan deze naam doet vermoeden 
en kan naast olijfbomen een groot aantal andere 
planten infecteren. Onlangs breidde de European 
Food Safety Authority (EFSA) de lijst met waard-
planten voor Xylella uit. Deze is omvangrijk en 
bevat 563 plantensoorten waarvan besmetting 
gemeld is, met X. fastidiosa en diens subsp. als 

‘Vondst Xylella in Noord-
wijkerhout zeer uitzonderlijk’ 
Xylella fastidiosa gevonden in Nederland. Wat betekent dat voor kwekers en 
handelaren?

Na een vondst in Vlaanderen moest ook Nederland er onlangs aan geloven: een vondst van Xylella fastidiosa. Na een artikel uit 2016 stelt 

Boom in Business daarom opnieuw de vraag: wat is de stand van zaken? 
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Afhankelijk van de drager kan 

besmetting met Xylella zich op 

meerdere manieren presenteren. 

Op deze foto bladverschroeiing 

ten gevolge van aantasting door 

Xylella fastidiosa in Coffea. (foto: 

Maria Bergsma-Vlami, NVWA)
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fastidiosa, multiplex en pauca en X. taiwanensis (zie 
kader). 

Waardplanten in EU
De lijst geeft een goed beeld van het potentiële 
gevaar van Xylella. De EFSA refereert hiernaar met 
de term host plants. Hoewel het waardplanten 
betreft, is het belangrijk onderscheid te maken tus-
sen planten die vatbaar zijn voor Xylella en planten 
die door de EU als waardplant worden gezien. In 
een draaiboek van de NVWA wijst de autoriteit 
erop dat in de EU-regelgeving onderscheid wordt 
gemaakt tussen specified plants, soorten bekend 
als waardplant, en host plants, soorten bekend als 
waardplant die in de EU voorkomen. Het overzicht 
van de EFSA bevat planten uit die eerste groep 
en komt dan ook niet overeen met de lijst van 

waardplanten die door de EU is samengesteld, met 
planten die in de EU voorkomen en waarvoor een 
plantenpaspoortplicht geldt. 
Deze EU-lijst kreeg in september zijn elfde update 
en bevat nu ruim 90 planten, ingedeeld per sub-
species. Voor de nieuwe gewassen op de lijst geldt 
de plantenpaspoortplicht vanaf de publicatieda-
tum: 19 september 2018. Vanaf 1 december van dit 
jaar zal erop gecontroleerd worden. De laatst toe-
gevoegde planten zijn Cistus albidus L., Convolvulus 
cneorum L., Helichrysum stoechas (L.) Moench, 
Lavandula x chaytorae, Lonicera japonica Thunb., 
Teucrium capitatum L. en Veronica elliptica L. 

Vondsten België en Nederland
Het mag duidelijk zijn dat er zich sinds het artikel 
in 2016 ontwikkelingen hebben voorgedaan. In 
België betrof de vondst in september olijfbomen 
die uit Spanje waren geïmporteerd. Alle besmette 
planten en olijfbomen zijn vernietigd. Het Federaal 
Agentschap voor de veiligheid van de voedselke-
ten (FAVVV) onderzoekt of de bacterie zich verder 
heeft verspreid en of bijkomende maatregelen 
nodig zijn, al zegt het bij de officiële bekendma-
king dat er geen aanwijzingen zijn dat er versprei-
ding heeft plaatsgevonden. 
In Nederland werden eerder besmette partijen 
onderschept bij controles op geïmporteerde plan-
ten. De vondst dit jaar is de eerste ‘in het veld’. Het 
ging om een besmette Coffea in een kantoorpand 

ACTUEEL11 min. leestijd

X. taiwanensis 
X. taiwanensis werd vooralsnog enkel in 
Taiwan aangetroffen en zorgde daar voor 
verdroging van blad in peren. X. fastidiosa en 
X. taiwanensis hebben grote overeenkomsten, 
maar wetenschappers beschouwen deze laat-
ste niet als subspecies van fastidiosa, maar als 
een aparte soort.

DE BEsmEttiNg
Over grote afstanden wordt Xylella verspreid 
door transport; over kleine afstanden kan 
de bacterie worden overgedragen door 
insecten. Van dwergcicaden (Cicadellidae) en 
schuimcicaden (Cercopidae) is bekend dat 
ze de bacterie verspreiden, maar naar alle 
waarschijnlijkheid zijn alle zuigende insecten 
die zich voeden aan het xyleem van bomen 
potentiële vectoren. Xylella heeft een uit-
werking op de sapstroom van de gastheer. 
Hoe de besmetting zich uit, is volgens de 
European Mediterranean Plant Protection 
(EPPO) afhankelijk van de soort drager. 
Over het algemeen zal besmetting van het 
xyleem, verantwoordelijk voor de vocht-
huishouding, ervoor zorgen dat de plant 
uitdroogt en afsterft. Dit is onder meer te 
herkennen aan de bladeren, die door de 
verstoorde vochthuishouding bruin kleu-
ren. Maar ook geelkleuring en een slechte 
groei behoren tot de mogelijke symptomen. 
Afhankelijk van de drager kan de ziekte de 
veroorzaker zijn van bijvoorbeeld phony 
disease (bij perzik), leaf scorch (bij loofbomen) 
of Pierce’s disease (bij druiven). In veel geval-
len kan de plant de bacterie ook bij zich dra-
gen zonder daar zelf onder te lijden, zonder 
symptomen te vertonen, of met symptomen 
die in een later stadium zichtbaar worden.

Van dwergcicaden (Cicadellidae) en schuimcicaden 

(Cercopidae) is bekend dat ze Xylella verspreiden, maar waar-

schijnlijk zijn alle zuigende insecten die zich voeden aan het 

xyleem potentiële verspreiders. (foto: Egor Kamelev)
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in Noordwijkerhout, die werd opgemerkt door 
een NVWA-inspecteur die in het kantoorpand 
aanwezig was voor een administratieve afhande-
ling. De NVWA heeft de plant voor onderzoek 
overgebracht naar de quarantainekas van haar 
Nationaal Referentiecentrum in Wageningen. Op 
basis van onderzoek aan de plant en de ruimte zijn 
er geen aanwijzingen gevonden dat Xylella fasti-

diosa zich vanuit de plant heeft verspreid of dat 
de plant vanuit de omgeving besmet is geraakt. 
In overeenstemming met Europese regelgeving 
neemt de NVWA in deze situatie geen aanvullende 
maatregelen voor plantmateriaal of bedrijven in de 
omgeving van de vondst en wordt er geen gebied 
afgebakend, meldt de autoriteit. 

Vondst versus uitbraak
De hamvraag: hebben deze vondsten dan nog 
concrete gevolgen voor ondernemers? Xylella 
wordt met argusogen bekeken, omdat een uit-
braak van Xylella grote economische gevolgen kan 
hebben voor Nederlandse telers en handelaren. 
Waardplanten binnen 100 meter van de besmet-
ting worden vernietigd. Om de besmette zone 
wordt vervolgens een bufferzone ingesteld van 
tien kilometer. Daarna mag er gedurende vijf jaar 
geen verkeer plaatsvinden binnen en vanuit die 
bufferzone. In de eerste versie van het Draaiboek 
Xylella fastidiosa van de NVWA, daterend van april 
dit jaar, is een stappenplan opgenomen dat is afge-

stemd op de omstandigheden en in werking treedt 
bij vermoeden van Xylella.

Belangrijk is allereerst om onderscheid te maken 
tussen een vondst en een uitbraak. In Nederland 
en België bleef het namelijk beperkt tot een 
vondst. Volgens Henk Raaijmakers, voorzitter LTO 
Bomen en vaste planten, kan een uitbraak nooit 
volledig voorkomen worden, maar is er een hoog-
ste staat van controle. ‘Met het plantenpaspoort 
dat sinds maart verplicht is kan exact getraceerd 
worden waar planten vandaan komen, mocht er 
iets gevonden worden. Dat is al een eerste veilig-
heidsstap. Ten tweede worden hoogrisicoplanten 
getoetst voordat zij de kwekerij verlaten. Als er al 
iets gevonden wordt, dan is de kans groot dat het 
een vondst betreft en geen uitbraak.’  
De toetsplicht waar Raaijmakers aan refereert, 
geldt sinds 1 maart van dit jaar voor de hoogri-
sicogewassen Coffea, Lavandula dentata, Nerium 
oleander, Olea europaea, Polygala myrtifolia en 
Prunus dulcis. De plicht geldt voor de hele EU. 

Henk Raaijmakers Henk Westerhof

Vanaf 1 december 2018 

wordt er gecontroleerd op 

de planten die het laatst 

zijn toegevoegd aan de 

EU-lijst 
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In Nederland worden toetsen afgenomen door 
Naktuinbouw via de PCR-methode, waarmee het 
DNA vermeerderd en onderzocht wordt. Deze 
bemonstering en toetsing worden elk jaar her-
haald. Een uitzondering geldt voor bedrijven die 
niet zelf telen maar de planten enkel verhandelen, 
mits de planten in hetzelfde handelsseizoen wor-
den verkocht. 

‘Uitzonderlijke vondst’
Raaijmakers reageert kalm op de recente ontwik-
keling. Dat is mede omdat de vondst in Nederland 
een uitzonderlijke is, vertelt hij. ‘De besmette plant 
heeft negen jaar lang in het kantoorpand gestaan 
en de bacterie was latent aanwezig. Ongeveer 
vijf jaar geleden, toen er meer bekend werd over 

Xylella en er ook geïnfecteerde koffieplanten wer-
den aangetroffen, is de import ervan uit landen als 
Honduras en Costa Rica verboden. De plant die in 
Noordwijkerhout werd aangetroffen, is zo’n soort 
waarvan de import al vijf jaar geleden gestopt is. 
De gemiddelde kamerplant overleeft het nog geen 
vijf jaar, al lijkt deze daarop een uitzondering te 
zijn, en als de plant doodgaat, zal ook de bacterie 
sneuvelen. Gelukkig stond hij in een kantoor waar 
zich in de directe omgeving geen handelsbedrijven 
bevinden en waren er geen insecten in de buurt 
die de bacterie kunnen overbrengen. Het gaat hier 
echt om een incident. De NVWA heeft adequaat 
opgetreden om grotere schade te voorkomen.’ 
Ook de vondst in België baart hem geen extreme 
zorgen. ‘Het controlesysteem in België is heel goed. 
Deze vondst betrof planten uit een regio in Spanje 
waar in principe geen Xylella voorkomt. De drie 
bomen zijn getoetst op de bacterie en vervolgens 
vernietigd. Omdat het een incident betrof en er 
geen insecten werden aangetroffen, is de kans op 
verspreiding klein. Ze zijn ook terug naar de kwe-
kerij gegaan, maar daar werd geen Xylella aange-
troffen. Waarschijnlijk betrof het een partij die daar 
enkel is doorgevoerd.’ 

‘Niet erger maken’
Henk Westerhof, voorzitter van Anthos, de 
Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en 
Bolproducten, deelt die mening. ‘We moeten het 
niet erger maken dan het is en bij elke vondst 
in paniek raken. De vondst hier in Nederland 
is een toevalligheid en baart me niet extra zor-
gen. Hetzelfde geldt voor die in België.’ Volgens 
Westerhof is er door samenwerking in de sector 
veel bereikt. ‘De afgelopen drie jaar (sinds het 
vorige artikel, red.) zijn we veel alerter geworden, 
is de informatievoorziening verbeterd en kunnen 
ondernemers planten of partijen laten toetsen 
bij Naktuinbouw. Het zijn allemaal stappen in de 
goede richting. Het systeem is inmiddels zodanig 
dat de kans op een vondst of uitbraak geminima-
liseerd is.’  
Er zijn bedrijven die uit voorzorg gestopt zijn met 
het importeren van waardplanten van Xylella, 
vertelt Westerhof. Hij ziet echter geen heil in een 
landelijk importverbod voor risicoplanten als olijf. 
Los van het feit dat dit met het oog op de vrije 
handel binnen de EU niet zomaar kan, verwacht hij 
dat we het met dergelijke acties niet gaan redden. 
Goed opletten, informatievoorziening en kennis-
deling, zijn volgens de Anthos-voorman de kern-
woorden. ‘Bedrijven die toch met waardplanten 
blijven werken, roep ik op heel voorzichtig te zijn. 
Ik zou bijna zeggen: bezint eer ge begint. Het is 
belangrijk dat ieder bedrijf dat met waardplanten 

werkt alert is, door na te gaan waar de producten 
vandaan komen, in welke omstandigheden deze 
gekweekt worden en of ze afkomstig zijn uit een 
risicogebied.’

Nederlands onderzoek
Ondertussen wordt op Europees en landelijk 
niveau volop onderzoek gedaan naar Xylella, 
bijvoorbeeld in een samenwerkingsverband tus-
sen NVWA, Naktuinbouw, WUR en kartrekker 
VBN in het PPS-project Onderzoek aan Xylella 
fastidiosa. Daarbij wordt onder meer onderzoek 
gedaan naar de waardplanten van de bacterie 
en het verbeteren van de detectiemethoden. De 
afgelopen drie jaar zijn er flinke stappen gezet, 
met name op detectiegebied, al is het einde nog 
lang niet in zicht, vertelt Peter Bonants, teamleider 
Wageningen Plant Research. 
‘Als mensen al symptomen zien, zullen zij de 
bladeren wegknippen en er weinig aandacht aan 
besteden. Dat maakt detectie lastig.’ Daar komt bij, 
vertelt Bonants, dat de bacterie vaak symptoom-
loos aanwezig is. ‘Ik sluit niet uit dat er her en der 
planten zijn zonder symptomen. De vraag is hoe 

ACTUEEL

'Risico's tE gRoot'
Algemeen directeur Marwin Dekker van 
boomkwekerij M. van den Oever is even met 
stomheid geslagen als hij hoort van de ont-
dekking van een besmette plant. 'We moeten 
hier met zijn allen heel scherp op zijn. Wij zijn 
bijzonder voorzichtig als het gaat om zaken-
doen met Zuid-Europese landen. Op een 
gegeven moment gooi je je eigen glazen in. 
Dat moeten we met de branche niet willen.' 
Volgens hem moet de kwekerijsector vooral 
goed op zijn hoede blijven en één lijn trek-
ken. 'De risico's zijn te groot om goedkoop 
zaken te willen doen en producten die niet 
beschikbaar zijn toch in te voeren. Dan kun 
je beter samen kijken welke alternatieven er 
zijn. We moeten niet met een waas voor ogen 
proberen een transactie erdoor te drukken 
voor economisch rendement of omdat de 
klant het vraagt. Er zijn altijd alternatieven.'

‘NiEt VERBaasD’
Directeur Martien Mantje van Boomkwekerij 
Udenhout maakt zich niet direct ernstige zor-
gen over de gevolgen van deze ontdekking. 
'Wat betreft Xylella hebben we die zorg al 
langer. Het is niet iets waar we ons over ver-
bazen. De vraag was niet óf de bacterie zou 
opduiken, maar wanneer. Wij hebben in ieder 
geval alle voorzorgsmaatregelen getroffen 
die nodig zijn. We passen onze werkwijze niet 
aan. We hebben onze zaakjes op orde.'



www.boom-in-business.nl 55

je de bacterie, die latent aanwezig is, detecteert. 
Dat begint al bij de vraag welk deel van de plant 
je moet hebben; je kunt moeilijk de hele plant 
kaalplukken. Samen met Naktuinbouw kijken we 
hoe we de procedure van het opsporen van Xylella 
(zoals de PCR-methode, red.) kunnen verbeteren. 
Ook kijken we hoe we DNA sneller en efficiënter 
kunnen analyseren. Op het gebied van detectie 
hebben we gelukkig al stappen gemaakt.’
Om meer te weten te komen over hoe de bacterie 
zich verspreidt en vermeerdert, wordt waardplan-
tonderzoek gedaan naar een aantal planten die 
in Nederland veel verhandeld worden, waaronder 
Lavandula, Prunus en Oleander. Het blijkt ech-
ter moeilijk de planten geïnfecteerd te krijgen. 
Bonants: ‘Zuid-Italië (Apulia) is als het ware een 
openluchtlab, maar hier moeten we planten 
onderzoeken in dure high containment-kassen. 
In Nederland werken we niet met insecten, dus 
gebruiken we alternatieve methoden om de plant 
te besmetten. De bacterie groeit bovendien heel 
langzaam, dus het duurt lang voordat een plant 
geïnfecteerd is. Na vier maanden verzamelen we 
het materiaal om te kijken hoe de bacterie zich 
verspreid heeft. In sommige planten kunnen we dit 
zien, in andere niet.’  

Hoewel er vooruitgang wordt gemaakt, heeft het 
onderzoek naar de bacterie nog een lange weg 
te gaan. ‘Het blijft een moeilijk probleem. Je moet 
ook beseffen dat de expertise vanaf nul moet wor-
den opgebouwd. Drie jaar geleden hadden we de 
bacterie nog niet eens in handen’, aldus Bonants. 
Volgens hem is het zaak dat de handel goed weet 
welk materiaal men importeert, dat de planten van 
een schone locatie komen en de teler hygiënisch 
werkt.

alertheid en bewustzijn
Om te voorkomen dat ondernemers Xylella bin-
nenhalen en om te zorgen dat zij eventuele ver-
dachte partijen vroeg signaleren, publiceerden 

LTO-divisies, VBN en de NVWA in april een hand-
leiding. Daarbij wordt ingezet op maatregelen bij 
de import van planten (zoals kritisch kijken naar 
de herkomst van plantmateriaal en controleren 
bij import), en maatregelen in de bedrijfsvoering 
(onkruidbestrijding, traceerbaarheid van materi-
aal). Bij twijfel over de aanwezigheid van de bacte-
rie kunnen kwekers en handelaren zich melden bij 
de keurmeester van Naktuinbouw. 
Aan bewustzijn lijkt het bij de meeste marktpar-
tijen niet te ontbreken. De berichten over Xylella 
die de afgelopen tijd op de website van Boom in 
Business verschenen, werden volop gelezen, en 
ook Raaijmakers merkt dat het onderwerp sterk 
leeft onder de achterban. De vakgroep stelt haar 
achterban daarom regelmatig op de hoogte, bij-
voorbeeld  via nieuwsbrieven. Eerder al werd inge-
zet op consumentenvoorlichting, en zowel na de 
vondst in België als die in Nederland zijn inkopers 
voorzien van flyers om hen op de hoogte te bren-
gen van de risico’s, vertelt Raaijmakers. 
Westerhof geeft te kennen zich meer zorgen te 
maken om commerciële partijen zoals cash-and-
carry’s en tuincentra. ‘Ik vraag me weleens af of het 
besef van de risico’s daar voldoende aanwezig zijn. 
En als dat besef er wel is, of de commerciële belan-
gen niet prevaleren boven voorzorgsmaatregelen.’ 
Volgens hem zijn er geen concrete acties om het 
bewustzijn hier te vergroten. ‘Je moet ook uitkijken 
voor een overkill aan informatie. Het goede nieuws 
van zo’n vondst is dat er volop melding van wordt 
gemaakt in de pers en de markt weer met de neus 
op de feiten wordt gedrukt. Wat dat betreft is het 
een goede wake- upcall.’

Noodfonds
Eerder werd gesproken over het oprichten van een 
noodfonds, mocht er een uitbraak plaatsvinden. 
Dat komt er voorlopig niet, vertelt Raaijmakers. 
‘We hebben veel studies uitgevoerd om te kijken 
hoe we dit mogelijk kunnen maken. Enkele ver-
zekeringsmaatschappijen gaven aan hiervoor te 
kunnen verzekeren, maar dat bleek uiteindelijk 
niet haalbaar. Voor een noodfonds is te weinig 
draagvlak. Zestig procent van een noodfonds kan 
afkomstig zijn uit een EU-fonds. Voorwaarde hier-
voor is dat de minister geld beschikbaar stelt, maar 
zij heeft gezegd dit niet te doen als de sector zelf 
geen geld neerlegt. Voor zo’n noodfonds zouden 
we collectief moeten inleggen. Als slechts een deel 
inlegt, hebben we te weinig slagkracht. Maar voor 
een collectief noodfonds is te weinig bereidheid in 
de sector. Daar moeten we voor nu mee leven.’  
Als er een uitbraak komt, staan we met lege 
handen en dat is een ramp voor het betreffende 
gebied, stelt Raaijmakers. Mede daarom wordt er 

hard gewerkt om Xylella buiten de deur te houden. 
‘Gelukkig zijn er al veel maatregelen genomen. 
Als iedereen zich aan de spelregels houdt en we 
ook toeristen voorlichten en op het hart drukken 
geen planten mee te nemen, moet het mogelijk 
zijn Xylella te beperkten tot een enkele vondst en 
Nederland vrij te houden van de bacterie.’ 

meer informatie
In dit artikel heeft de auteur gepoogd een compact 
overzicht te geven van de belangrijkste ontwikke-
lingen en een antwoord te geven op de vraag wat 
voor kwekers van belang is te weten. Het voordeel 
van het vele onderzoek dat wordt gedaan, is dat er 
enkele jaren na de introductie van Xylella in Europa 
veel informatie voorhanden is. Wie zich verder wil 
verdiepen in de bacterie, kan terecht op de site 
van de EPPO. Daar is een overzichtelijk data sheet 
te vinden, waarin ook staat beschreven hoe je 
besmetting kunt herkennen. Tevens is informatie 
te vinden op de site van Wageningen University & 
Research, de EFSA en de NVWA (zie ook het kader 
‘bronnen’). Meer informatie over de toetsplicht 
is te vinden op de site van Naktuinbouw. De lijst 
met waardplanten waarvoor een plantenpaspoort 
geldt, is aan verandering onderhevig. Een actuele 
versie is te vinden via de site van de NVWA. 

ACTUEEL

BRoNNEN
Naast de websites van de NVWA, EU, WUR en 
EPPO is voor dit artikel gebruikgemaakt van 
de volgende bronnen:
Update of the Xylella spp. host plant database, 
EFSA Journal 2018; 16(9):5408. 

Xylella taiwanensis sp. nov., causing pear 
leaf scorch disease, International Journal of 
Systematic and Evolutionary Microbiology 
August 2016; 66(11).

Xylella fastidiosa fotodatabase: https://
gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/photos 

Xylella database University of Berkeley: https://
nature.berkeley.edu/xylella/ 

‘Als er al iets gevonden 

wordt, dan is de kans groot 

dat het een vondst betreft 

en geen uitbraak’  

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/article/28001/vondst-xylella-
in-noordwijkerhout-zeer-uitzonderlijk

EindEjaarsactiE
abonnement met 

korting!

Abonnementvanaf 

Print is bij ons nog lang niet passé. En dat merk je als abonnee! Je ontvangt 

namelijk acht keer per jaar een Boom in Business op jouw mat – of die van 

je bedrijf. Bomvol artikelen over alles wat met de (boom)kwekerij te maken 

heeft en met veel persoonlijke verhalen. 

Voor hen die kennis willen maken met print, hebben we een mooie 

eindejaarskorting. Sluit je vóór 2019 een abonnement af, dan kost dat het 

eerste jaar 74 euro (incl. btw) in plaats van 84 euro.

Klinkt goed? 
Ga naar www.boom-in-business.nl

Jaargang 9  6 - 2018

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJBoom in Business
Boom in Business

Regio in Beeld

Boskoop

Brexit 

Boomkweker moet hopen 

op doortastendheid

‘Met BoMen kweken Maak 

ik Mezelf Blij’

young grower

of the yearYoung grower en LTO-bestuurslid Hendrikx bouwt 

kwekerij van de grond af aan op

Vision-Mobile voor:

o Compleet inzicht in uw adminstratie 

o Voorraad 

o Fust registratie

o Inkoopontvangst

o Rooi- & Raaplijst

Hét gereedschap voor de kweker & handelskweker

Aanwezig op 

GrootGroenPlus

     S
tandnr. R026

Vision-Mobile van GroenVision: 

dé software voor (handels-)kwekers 

die uw voorraad- & orderverwerking 

een stuk makkelijker maakt, 

waar en wanneer u maar wilt. 

Al 30 jaar dé softwareleverancier 

voor de groensector
INFOGROEN SOFTWARE

Meer informatie:

T +31 (0)172 23 54 44

 www.groenvision.com/Kweker

info@infogroen.com

 30! 30!

€74,-

Lees je met interesse de berichten op 
www.boom-in-business.nl? 

Misschien is een abonnement op het 
vakblad wel iets voor jou! 

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

FieldmanagerFieldmanager
HET VAKBLAD VOOR SPORTVELDBEHEER

Gemeenten

houden vast 

aan SBR

Natuurgras terug

op Het Kasteel

Theo Ceelen

Een nieuw bedrijf

Jaargang 13  4 - 2017

SeNSorS zorGeN voor beTere 

veldeN iN SpraNG-Capelle

SpeCial: iNFill

Met betere data kun je besparen op mest en water 

Jaargang 6  6 - 2018

‘Wij zijn er voor de burgers, niet andersom’

In Cuijk richten burgers zelf hun openbare ruimte in

spelend leren

tussen natuur en 

‘tweedekansjes’

digitalisering is 

bij stihl
hét woord van 2019

zoveel mogelijk kleur

met zo min mogelijk 

onderhoud

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + GroenStad + Groen
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

Jaargang 2  3 - 2018

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + BlauwStad + Blauw
Klimaat in de groene stad

Watergebrek    

door droogte

Snake eye
gaat geld besparen

Heel Holland Zakt

Waterproof project

Programma tegen Watertekort, 

WateroverlaSt en HitteStreSS ineen 

interview met waterschapsbestuurder Josette van Wersch 

Niets werkt zo       
    
puur groen!

Ervaar een ware natuurbeleving!

Genieten van een inspirerende natuurbeleving met een 

ruimtelijke beachsfeer, midden in het duinlandschap! 

Snoek Puur Groen heeft dit unieke plekje onder de 

vuurtoren van Ameland aangelegd. Diverse sferen van het 

Amelander landschap zijn te proeven op het duinpark. 

Het park is aangelegd met natuurlijke materialen en veel 

variatie van inheemse plantensoorten waar mens en dier zich 

welkom voelen. Pure winst is de circulaire aanleg: zo weinig 

mogelijk afval en mét zoveel mogelijk hergebruik. mede  

hierdoor heeft het park een Green Key keurmerk gekregen. 

snoekpuurgroen.nl

inspirerend als 
    

Jaargang 1  5 - 2018

Mijn klanten 

hechten erg aan 

hun privacy’ 

Bigmow maakt  

giant leap mogelijk 

voor zodenkweker

De nachtwacht

met de beste wood-

carvers ter wereld

vrienden in de tuin

en niet voor 

maar even

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

De HovenierDe Hovenier
HÉT VAKBLAD VOOR ALLE HOVENIERS

MOOISTE
ROTONDE 
van NL - 2018

MOOISTE
ROTONDE 
van NL - 2018

Jaargang 10  6 - 2018

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

BoomzorgBoomzorg
HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

Toepassingsmogelijkheden 

voor de walnooT 

normen en 

standaarden

in opleiden

letselschade door

eikenprocessierupsdigitalisering 

is bij Stihl hét woord 

voor 2019

Ook in de openbare ruimte is Juglans regia 

uitstekend toe te passen

Jaargang 29  5 - 2018

HET VAKBLAD VOOR GREENKEEPING

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

GreenkeeperGreenkeeper

Wie Wordt Greenkeeper 

of the year 2019?
André van der Woude, Leon van Dijk, 

Silvain Timmerman of Wiljan Verschuijten

team in beeld

Golfbaan De Kroonprins

Vianen

Grootscheepse 

renovatie
Golfclub Emmeloord

davy driesen

Terug van 

Schotse stage
team

in beeld

Best-in-Class tegen Dollar Spot

// IPM en  
greendeal 

De beste keuze voor één van  

de knelpunten in de Greendeal

// Stressgard  
formulering 

Vitaler gras door de  

stressgard formulering

// Uniek 
Dubbele werking door de  

combinatie van 2 actieve stoffen

/////////////////////////////

Geschikt voor Golfbanen

Geschikt voor Sportvelden

Geschikt voor Graszoden teelt 

Bayer Cropscience SA NV
Energieweg 1
NL-3641 RT Mijdrecht
+31 297 280358
www.environmentalscience.bayer.nl

Exteris en Stressgard zijn geregistreerde handelsmerken van Bayer. Exteris Stressgard bevat Fluopyram en Trifloxystrobine (toelatingsnummer 15561 N). Gebruik  

gewasbeschermingsmiddelen op een veilige manier. Lees steeds het etiket en de productinformatie voor gebruik. Let op de risico-indicaties en volg de veiligheids- 

instructies op het etiket. Kijk voor meer informatie op www.environmentalscience.bayer.nl of neem contact op met onze expert info@environmentalscience.nl

Alle informatie in dit document werd correct geacht op het ogenblik dat het werd gedrukt. Gepubliceerd in maart 2018. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via onze website of via mail 

info@environmentalscience.bayer.nl 

Voor meer informatie, neem contact op met uw distributeur  

of onze salesmanager Marcel Nijssen 

Bayer Environmental Science 

Business Development Manager 

marcel.nijssen@bayer.com 
+31 618 839 981
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