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Het Walking Plant System leidt rijpe planten naar de sorteerstraat. 
Via camerabeelden wordt er gesorteerd naar diverse banden. 

Zo zijn er 20 sorteringen mogelijk; op rijpheid stadium en hoogte. 

“Spuiten kost groei”

Teeltspecialist Arjan van der Lee vertelt: “Het is een 

spannende tijd. Door regelgeving mogen we uiteraard 

steeds minder chemie gebruiken. We anticiperen nu al op 

de Europese meststoffenwetgeving door biostimulanten 

en alternatieve gewasbescherming in te zetten. Niet alleen 

omdat het moet, maar vooral omdat we duurzaam bezig 

wíllen zijn. Dat is niet het gemakkelijkste om te doen, maar 

het past bij ons. We kiezen voor producten die passen 

binnen IPM, zoals die van PlantoSys (SilicaPower en Nutricin) 

en willen verantwoord groeien.”

Naast biostimulanten zet Arjan biologische bestrijders in. 

De Aphidius colemani bijvoorbeeld om luis te bestrijden 

in Helleborus (van februari/maart tot eind september). En 

de bodemroofmijt Hypoaspis wordt net na het oppotten 

ingezet tegen trips. 

“We kiezen sowieso niet voor 
de gemakkelijkste oplossing”
Zo’n drie miljoen planten produceert Montis Plants per jaar, verdeeld over 
drie locaties in Moerkapelle. De Helleborus, Campanula, Ranonkels, Asters, 
Anjers, Poinsettia en diverse kamerplanten vinden hun weg in Nederland, 
maar ook naar Duitsland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 
diverse andere Europese landen. 

“Het verhogen van plant- 
weerbaarheid doet een ‘lastige’ 

plant als Helleborus, die gevoelig 
is voor Botrytis bij ongunstige 

klimaatomstandigheden, goed.”
 Arjan van der Lee   |   Teeltspecialist Montis Plants

Be(e) Friendly

Er wordt bij Montis alles aan gedaan om duurzaam te 

ondernemen. Zo wordt voor de warmtevoorziening gebruik 

gemaakt van restwarmte vanuit een warmtecluster en is 

men MPS-GAP en MPS-Product-Proof gecertificeerd. De 

planten worden verpakt in kartonnen trays zonder hoes, 

danwel met een papieren hoes/kraag. 

En op de Campanula Addenda® prijkt het bijen logo, 

waarmee Be(e) Friendly de consument wil inspireren 

tot het creëren van meer biodiversiteit in de tuin om 

bijen te redden.

Voor iedereen wat wils, nu ook via 
drive in

Door het ruime assortiment kan Montis het hele jaar door 

leveren. Van seizoensgebonden perkgoed en tuinplanten als 

de Campanula, tot de kerststerren in december, en jaarrond 

kamerplanten als de Alocasia. Arjan: “Het plafond is nog niet 

bereikt, de markt groeit maar door en verschuift ook richting 

retail.” Sinds Covid-19 hebben particulieren meer tijd voor 

tuinieren. “Dat zien we in onze heuse drive in aan de locatie 

Bredeweg. Het blijkt een blijvertje.”

we helpen elkaar 
natuurlijk gezond gewas

PlantoSys makkelijk in gebruik 
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>> Montis Plants
In 1987 start tuinderszoon Nico van den Berg samen 

met zijn vrouw Elly het potplantenbedrijf Montis. 

Vanaf 2011 komt hun zoon Niels ook in het bedrijf 

en wordt de locatie Oogstpad 14 aangekocht. Vanaf 

dan wordt Montis gesplitst in Montis Moerkapelle 

en Montis Zuidplas. In 2017 wordt locatie Oogstpad 

12 gekocht voor met name Helleborus productie. En 

in 2019 volgt de locatie Van Hasseltweg. De totale 

oppervlakte van de drie locaties is 7,5 hectare. 

Via Flora Holland, Floriday en Decorum worden 

de planten verhandeld. Daarnaast wordt er aan 

bloemisten en tuincentra geleverd (in Nederland, 

België, Duitsland en Frankrijk).

Arjan van der Lee


