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“Ik sta er niet met de loep op,
maar weet precies wat er speelt”
Samen met zijn schoonzus Hannie heeft Sebastiaan Hoogenraad de dagelijkse
leiding over Hoogenraad Handelskwekerijen. En daarmee ook de verantwoording
over het kweken van meer dan 5 miljoen planten per jaar. Het bedrijf van zijn vader
Gerrit is sinds 1965 uitgegroeid tot een flinke kwekerij van ruim 15 hectare, verdeeld
over meerdere locaties. Dan kun je niet meer alles helemaal tot in detail volgen,
maar door dagelijks ‘te voelen en te kijken’ weet Sebastiaan toch ‘hoe alle planten
en medewerkers er bij staan.’

Hoogenraad Handelskwekerijen b.v.

bijdrage aan groen kweken
leren van elkaar
al jaren partner

>> Hoogenraad
Handelskwekerijen b.v.
In 1965 startte Gerrit Hoogenraad langs de Rijksweg
in Ederveen met zijn vollegrondskwekerij. Vanaf de
jaren 70 verschoof de kwekerij van vollegrond naar
potplanten. Destijds als een van de eersten in Nederland. Inmiddels is de kwekerij uitgegroeid naar in
totaal 15 hectare. Daarvan bestaat 3,5 hectare uit

De dubbele vuistregel van Hoogenraad

“Ik volg mijn eigen kop, maar leer van
de andere visie die Alwin heeft”
In 2000 kwam Alwin Scholten van PlantoSys in beeld bij
Hoogenraad. Hij werkte destijds als adviseur bij DLV.
Vanwege een andere job was Alwin zo’n 2 jaar uit beeld,
om via zijn eigen onderneming PlantoSys weer terug te
keren bij Hoogenraad. De adviseursrol werd weer opgepikt en nu ‘dimdammen ze een paar keer per jaar over
kwekers-technische dingen, zoals dosering, bemesting en
alles wat opvalt aan de planten.’
Sebastiaan: “Alwin heeft vaak een andere visie dan ik. En ik
ben eigenwijs. Maar ik luister wel en als ik er iets mee kan,
dan doe ik er wat mee.”
Dat ze elkaar goed kennen, blijkt wel uit de directe opmerking
van Alwin over het gewichtsverlies van Sebastiaan. Zonder
problemen wordt deze geïncasseerd én bevestigd. Naast de
verkoop van de gekweekte planten en de teelten aansturen,
begeleidt Sebastiaan ook de nieuwbouw van loodsen en
kantoor. Aan alle kanten is het dus een hectische periode,
maar alles verloopt voorspoedig.

Hoewel 10 cm hoog plantgoed volgens Sebastiaan voldoende
is, wordt het 15 cm hoog geleverd. Daar is nu eenmaal vraag
naar. Hij zet twee vuisten op elkaar: “1 vuist aan wortels en
1 vuist aan plant. Dan is het precies goed.” De planten van de
containervelden worden in potmaat 9 geleverd vanaf half
september. Het gewas is dan hard genoeg om zonder schade
te vervoeren. De meeste planten gaan in houten kisten weg:
“40 in een kist, 10 hoog en folie erom. De grotere soorten,
zoals Hydrangea, zijn ook in potmaat 12 verkrijgbaar, in ronde
of vierkante containers”, klinkt het geroutineerd.

kassen en tunnels. De overige hectaren zijn containervelden. Hoogenraad heeft veel kennis en ervaring in
weefselkweek van rassen die moeilijk vermeerderd
kunnen worden, zoals Rhodondendron, Syringa,
Vibernum, Betula, Magnolia, Cotinus en Vaccinium.

“We beregenen de planten al 50 jaar zonder het water op te warmen.”
Sebastiaan Hoogenraad | Hoogenraad Handelskwekerijen b.v.

Zo groen mogelijk kweken
Sebastiaan wil op termijn alle milieu-onvriendelijke middelen
verbannen. In de stekkerij wordt nu nog preventief met
zo zacht mogelijke middelen gewerkt, omdat daar een
0-tolerantie geldt.
Na het oppotten van de gewortelde stek wordt wekelijks
het product Consecta van PlantoSys toegepast, om planten
weerbaarder te maken tegen plaaginsecten. Daarnaast
wordt een mix van ArgicinPlus en Cuprum toegepast.
Deze mix is immers breed inzetbaar op alle planten om
hun plantweerbaarheid te verhogen. ConSecta wordt wel
apart gespoten, omdat Sebastiaan wil weten wat dit nieuwe
product doet. “Ik ben zelf gek op cocktails, maar in de
kwekerij weet je dan niet meer waardoor iets goed of
fout gaat.”

Voor het beregenen van de planten wordt gebruikt gemaakt
van water uit een bron en gerecycled water. Daarbij wordt
het water niet eerst opgewarmd. Sebastiaan: “Dat is ook
niet nodig, want we jagen de plant niet op. Voor andere
teelten is het opwarmen misschien belangrijk, maar voor
ons plantgoed levert niet elke temperatuurschommeling
stress op. Een half uurtje na het beregenen staan ze er alweer
goed bij.”
Bij Hoogenraad worden zo’n 1.200 soorten heesters,
bomen, Rhodondendrons, coniferen, vaste planten,
(eetbare) rozen en kleinfruit gekweekt. Daarvan is een
groot deel bestemd voor export naar onder meer
Rusland, Oezbekistan, Korea en Japan.

