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Met de voortzettingen van Friesespil en Verhelst-
Verplancke heeft het sortiment van Batouwe een 
flinke impuls gekregen. De voortzettingen zijn 
echter niet alleen gedaan om het sortiment te 
vergroten, verzekert Cor Huibers. ‘Natuurlijk is het 
mooi dat we nieuw sortiment toe hebben kunnen 
voegen, maar we willen niet per se groter worden 
op dat gebied. Het hele sortiment telen is ook 
voor ons niet haalbaar. Daarom hebben we ook 
bepaalde soorten moeten afstoten. Elk soort heeft 
namelijk andere zorg nodig, en die wil je wel zo 
goed mogelijk kunnen bieden.’

Veel vragen
Het sortiment van Batouwe is groot, maar niet 
oneindig. Huibers: ‘We hebben veel in huis, maar 

ook wij hebben niet alles; dan kun je beter een 
arboretum beginnen. Na de voortzettingen heb-
ben we keuzes moeten maken. Het was simpelweg 
niet haalbaar om alle soorten over te nemen.’ Zo is 
besloten om Wisteria compleet te laten vallen, ter-
wijl de boomsoort Magnolia juist naar Dodewaard 
gehaald is voor verdere productie. 

Het kweken van het juiste sortiment is enorm 
belangrijk, weet men bij Batouwe. Dat benadrukt 
ook Huibers: ‘Er zijn bepaalde soorten waarvan wij 
heel makkelijk honderdduizend kunnen maken, 
maar dat willen we niet. Daar kun je immers de 
markt mee overspoelen. Wij proberen verder te 
kijken: wat zijn nu goede soorten om te telen? 
Kwekers kloppen ook vaak bij ons aan met deze 
vraag; je merkt dat het onder hen enorm leeft. 
Wat is het sortiment van de toekomst? We moeten 
allemaal twee à drie jaar vooruitkijken in onze 
productie, maar hoe weet je wat een toekomst-
bestendige soort is? Volgens ons is dit een vraag 
die breder opgepakt moet worden, bijvoorbeeld 
met gemeenten en architecten. We hebben er 

allemaal belang bij om de juiste soorten te kwe-
ken. Niemand wil aan het eind van een meerjarige 
periode zijn voorraad op de brandstapel of door de 
versnipperaar gooien.’

Kennis en kunde
De voortzettingen hebben niet alleen een aan-
vulling op het sortiment opgeleverd, maar ook 
voor nieuwe kennis en kunde binnen het bedrijf 
gezorgd. Zo loopt Carlos Verhelst nog steeds mee 
op de kwekerij. Ook Jaap de Jong, voormalig eige-
naar van Friesespil, komt nog regelmatig over de 
vloer. Volgens Huibers levert dat nieuwe inzichten 
op: ‘Met de kennis van hen beiden willen wij onze 
boomsoorten in kaart gaan brengen. Per boom-
soort willen we zowel een foto als een kort verhaal 
verzamelen. Zo kunnen we korter schakelen met 
kwekers, gemeenten en architecten, en hen van 
meer informatie voorzien. Je merkt immers dat de 
vraag naar kennis steeds meer toeneemt bij deze 
groepen. Op al deze manieren proberen wij de 
diversiteit van aanplant onder kwekers te bevor-
deren.’

Batouwe wil inspireren  
met bijzonder sortiment

Batouwe Boomkwekerijen is de laatste jaren flink aan het uitbreiden. Nadat het bedrijf Boomkwekerij Friesespil en Boomkwekerij C. Verhelst-Verplanc-

ke heeft voortgezet, is het sortiment van de kwekerij uit Dodewaard groter dan ooit. Cor Huibers van Batouwe Boomkwekerijen: ‘Op het gebied van 

spillen en P9 hebben wij een zeer groot sortiment.’         Auteur: Nino Stuivenberg
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Dodewaardse kwekerij onderscheidt zich met brede sortimentkeuze

‘Wij proberen de diversiteit 

van aanplant te bevorderen’
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