
Alles is er op vooruitgegaan
Kwekerij Van der Wolf Plant teelt aan de Berkenbroek een breed assortiment rotsplanten 
en sempervivum. De locatie is vijf keer zo groot als het ouderlijk bedrijf in het buitenge-
bied. De stap die opvolger Daan van der Wolf kon zetten, toont de herstructurering in de 
praktijk. 

Modernisering teeltareaal
Jonge, toekomstgerichte ondernemers kunnen hun bedrijven verder ontwikkelen dankzij 

de herstructurering van verouderde kwekerijen van stoppers. Voorbeelden zijn Streng 

Growers aan de Halve Raak en Van der Wolf Plant aan de Berkenbroek.
Daan van der Wolf (40) zag het na zijn oplei-
ding aan de tuinbouwschool wel zitten om in 
het ouderlijk bedrijf te stappen, waar in 
Reeuwijk al tientallen jaren rotsplanten en 
sempervivum geteeld werden. Maar hij wist 
dat het in de toekomst veel groter moest, en 
de kwekerij aan de Schinkeldijk was niet 
groter dan vijfduizend vierkante meter. Ook 
lag het land te laag. Uitbreiden op die locatie 
was niet mogelijk en grond elders huren was 
behelpen. Toen kwam de ruimte-voor-ruimte 
regeling in beeld, zodat zijn vader kon 
stoppen en Daan kon verkassen naar een 
betere plek.
 
“We zijn door de Stichting Belangenbeharti-
ging heel goed geholpen met dit traject, dat 
niet eenvoudig is. Ze waren ook realistisch. ‘Je 
moet een lange adem hebben, want je gaat 
op de stoel van projectontwikkelaar zitten’, 
waarschuwde de makelaar al op de eerste 
dag”, herinnert de rotsplantenkweker zich. 
Uiteindelijk heeft zijn vader twee huizen op 
zijn oude bedrijf kunnen bouwen en is Daan 
neergestreken aan de Berkenbroek waar hij 
vijf keer zoveel ruimte heeft. 

“Ik heb hier 2,5 hectare beteelbare grond, 
waarvan 4.000 m2 koude kas en de rest 
containerveld. Inmiddels heb ik vijf mensen 
in dienst en is ons productassortiment uitge-
breid van vier naar veertig varianten, waar-
onder gemengde schalen, wanderella’s en 
sedumtray’s voor daktuinen. Met ons brede 

assortiment kunnen we tuincentra volledig 
voorzien in dit segment planten.”

Gecontroleerde groei
Ondanks de goede hulp vanuit de Greenport 
kon Daan niet wachten op de uitkomst van 
de ruimteregeling. Vijf jaar geleden ging hij 
daarom een huurcontract aan met een 
afbouwende kweker aan de Berkenbroek. Op 
advies van de Greenportmakelaar huurde hij 
het eerste jaar eenderde deel, een jaar later 
tweederde en volgde daarna de overname. 
“Dat was de gecontroleerde groei die ik voor 
ogen had. Nu heb ik hier een mooi bedrijf, 
alles is er op vooruit gegaan, al raak ik zelf 
wel steeds minder plantjes aan”, lacht hij.

Krachtenbundeling
Daan ziet veel waarde in krachtenbundeling 
en is blij met het Greenportverband. “Als je 
wat hebt kun je er aankloppen en dan zijn de 
lijnen heel kort naar de mensen die ook echt 
kunnen helpen. Dat is wel heerlijk, het is 
lekker ondernemen hier.”
Hij is nu zelf ook een collectief gestart rond 
zijn eigen kwekerij, ondersteund door de 
Greenportorganisatie. “Met de ondernemers 
aan de Berkenbroek hebben we ons 
verenigd. Samen sta je sterker en weet je 
meer. Recent hebben we een AED aange-
schaft en een stukje land gekocht om een 
keerplek voor vrachtwagens op aan te 
leggen.”

‘Het is lekker ondernemen hier’
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