
VOOR EN DOOR
BOOMKWEKERS

‘ ‘         Naar een krachtige 
boomkwekerijsector in de regio

Rene van Tol
Projectleider Kennis & Innovatie Impuls

IJZERSTERKE POSITIE

De regio Boskoop heeft een internationaal ijzer-
sterke positie op het gebied van boomkwekerij. 
Het project Kennis & Innovatie Impuls heeft in 
de periode 2010 – 2015 aan een verdere 
versterking van deze positie gewerkt. 

Drie thema’s stonden daarbij centraal: scholing 
van boomkwekers en hun (toekomstige) 
medewerkers, stimulering van innovatie in de 
sector en vergroting van het kennisniveau. 
Daarbij was de sector zelf bepalend voor de 
richting en de invulling van het project.

‘Ten opzichte van vijf 
jaar geleden zie je groei in 
kennis, ondernemersschap 
en zelfver trouwen

‘

Kennis & Innovatie Impuls 2010 - 2015



Eind 2013 heeft Wageningen UR onderzocht wat Kennis & Innovatie 
Impuls heeft bereikt. Een greep uit de conclusies:

•	 De	saamhorigheid	in	de	regio	is	gegroeid.	Er	zijn	nieuwe	
 samenwerkingsverbanden ontstaan en bestaande samenwerkingen 
 zijn verstevigd;
•	 Er	is	een	collectief	kennis-	en	innovatiesysteem	van	bedrijven	en	
 kennisinstellingen ontstaan. Kansen worden benut en dragen bij aan 
 de concurrentiekracht van de regio; 
•	 Kennis	&	Innovatie	Impuls	heeft	een	aantal	teelt-technische	
 oplossingen ontwikkeld die langzaam maar zeker opgepikt worden 
 in de sector;
•	 De	masterclasses	maakten	kennis	op	maat	beschikbaar	voor	de	
 bedrijven; 
•	 De	MBO-opleiding	Wellantcollege	opereert	veel	dichter	op	
 het bedrijfsleven.

Met	vernieuwingen	in	productaanbod	en	
productiemethoden blijft de boomkwekerijsector 
in Boskoop de concurrentie steeds een stap voor. 
In Kennis & Innovatie Impuls werkten 
kennisinstellingen en ondernemers met 
succes samen aan nieuwe ontwikkelingen. 

Kennis & Innovatie Impuls bundelde voor een aantal 
belangrijke thema’s alle relevante informatie in 
kennisdossiers.	Ondernemers	krijgen	met	deze	
kennisdossiers snel overzicht en gebruiken de 
kennis om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. In 
netwerklunches deelden boomkwekers en leveranciers 
hun kennis en ervaringen.

Voldoende en goed opgeleide medewerkers zijn 
essentieel voor elk bedrijf. Kennis & Innovatie 
Impuls heeft masterclasses voor de sector 
ontwikkeld waarin medewerkers en managers 
werden	bijgeschoold.	De	MBO-opleiding	
Boomkwekerij is ook weer terug in Boskoop.

Er zijn 22 kennisdossiers over tal van 
onderwerpen verschenen zoals:

Kennis & Innovatie Impuls heeft 9 masterclasses 
ontwikkeld waaraan 300 personen hebben deelgenomen:

•	 Masterclass	Boomkwekerij	1	en	2
•	 Masterclass	voor	Managers
•	 Masterclass	Bedrijfskunde	1.0							

en 2.0 in Progress

•	 Masterclass	Bedrijfsopvolging
•	 Masterclass	Conceptontwikkeling
•	 Masterclass	Verkoop	&	Marketing
•	 Handel & Export

‘ ‘De contacten tussen de kwekers 
onderling zijn erg waardevol

‘ ‘We moeten jonge mensen 
de kans geven hier hun 
toekomst op te bouwen.

‘ ‘We moeten in de sector 
blijven praten want zo 
los je problemen op.

‘De Greenpor t heeft ons veel 
goeds gebracht. Dat blijft 
gelukkig behouden.

‘

‘‘Het besef dat innovatie het per-
spectief voor de boomkwekerij 
bepaalt mag niet verloren gaan.

‘‘De kennisdossiers bundelen 
heel veel belangrijke informatie. 
Die mogen niet verdwijnen.

De jonge ondernemers 
hebben de kracht 
van samen optrekken 
ontdekt. Dat moet 
behouden blijven.

‘

‘

Kees van Velzen

Aafke Krol 

Michiel Gerritsen

‘Met de masterclasses kan iedereen zich 
verder professionaliseren.

‘

Tony van Ooi

Rian Laban

Frank Baatje

André Hubregtse

Peet Stolwijk

•	 Arbeid	en	personeel
•	 Levering	en	logistiek
•	 Water	en	waterkwaliteit
•	 Afval	en	bagger
•	 Gewasbescherming
•	 Vermeerdering
•	 Overwintering

Kennis & Innovatie Impuls 2010 - 2015

‘ ‘         Kennis Rotonde:
Actuele kennis delen

‘ ‘         Innovatie Impuls:
Vernieuwen om voor te blijven

‘ ‘   Onderwijs Accelerator:
Meer en beter 
  opgeleide medewerkers
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KENNIS	&	INNOVATIE	IMPULS
WORDT	MEDE	MOGELIJK	GEMAAKT	DOOR:

DLV	Plant	B.V.
Wageningen	UR-PPO
Wellantcollege
Flynth	adviseurs	en	accountants	B.V.
Gemeente	Boskoop	(nu	gemeente	Alphen	aan	den	Rijn)

Gemeente	Rijnwoude	(nu	gemeente	Alphen	aan	den	Rijn)

Hoogheemraadschap van Rijnland
Kamer van Koophandel Den Haag
Kring Boskoop (nu	St.	Belangenbehartiging	Greenport	Boskoop)
Projecten	LTO	Noord
Rabobank	Gouwestreek
Stichting	Beurshal
Stichting	Kringfonds
Stichting	Projectbureau	Boomkwekerij
Stichting	Vakbeurs	voor	de	Boomkwekerij
Studieclub	Regio	Boskoop
(nu	St.	Belangenbehartiging	Greenport	Boskoop)

Precies weten wat 
Kennis & Innovatie Impuls 
heeft opgeleverd? 
Lees	dan	ons	digitaal	
magazine op: 
WWW.VIJFJAARKII.NL

MEER	WETEN?

 www.kennisinnovatieimpuls.nl
 info@kennisinnovatieimpuls.nl
 @KI_Impuls

  
  
  


