
Directeur William Gitzels van de gelijknamige 
plantenkwekerij houdt van duidelijkheid en 
neemt geen blad voor de mond. “Eind jaren 
‘80 deden we maar wat op het gebied van 

bemesting. Op de hogere tuinbouwschool had 
ik geleerd over een stuk of twaalf belangrijke 

chemische elementen en dat daar álles op kon 
groeien. Terwijl we nu als geen ander weten 

dat het 100 miljoen keer ingewikkelder is! We 
hebben sindsdien veel geleerd, zeker dankzij de 

‘denktank’ die we hebben met Van Iperen en 
waarin we elkaar alleen maar versterken.”

Tekst: Ton van der Vliet Fotografie: Dick Breddels

Die ‘denktank’ zat even daarvoor nog in de verga-
derzaal bij Gitzels boterhammen te eten uit de zelf 
meegebrachte trommels. Namens Gitzels zitten 
behalve William ook zijn zoon Mike en Matthijs 
Woestenburg aan tafel. Matthijs werd zes jaar 
geleden binnengehaald voor research & develop-
ment. “Matthijs heeft zich inmiddels van R&D-er 
tot teler ontwikkeld. Dat lijkt misschien áchter-
uitgang, maar in onze wereld is het vóóruitgang. 
Want de teler is toch wel zo’n beetje de kapitein 
van het schip,” zegt William. 

Weinig omzet, groot risico
De delegatie van groeispecialist Van Iperen be-
staat uit de technische specialisten Ton van Hul-
ten en Erik Kamstra, en technisch directeur Dirk 
Bakker. Laatstgenoemde was degene die ruim 30 
jaar geleden bij William op de koffie kwam om 
over bemesting te praten. Uit de schoolboeken 
had William weliswaar het een en ander over 
de theorie opgestoken, maar van de praktische 
toepassing wisten hij, zijn broer Ton en vader Wil 
(die in 1950 in Zwaag met de teelt van koolplanten 
was begonnen) verrekte weinig. William: “Infor-
matie vergaren was lastig. Internet kenden we nog 
niet en toeleveringsfirma’s zoals Van Iperen liepen 
met een grote boog om ons, plantenkwekers, heen. 
Waarom? Hier was weinig omzet voor ze te halen; 
enkel een hoop problemen als er iets misging.” 
Dat laatste kan Dirk alleen maar beamen. Hij 
kan zich nog goed een opmerking van een con-
current herinneren die hem er in die tijd fijntjes 
op wees dat hij net ergens voor 2.000 gulden aan 

30 jaar 
kruisbestuiving

KAS / GROEIEN

LANGE TERMIJN
De rol van Erik Kamstra als adviseur gewasbescherming bij Van Iperen is tamelijk breed. Chemie, 

biologie, biostimulanten; alle opties liggen op tafel. Bij Gitzels komt het zwaartepunt steeds meer op 

biologische SKAL-gecertificeerde opkweek te liggen en dat betekent veel met elkaar sparren op zoek 

naar oplossingen. “Doordat het echt een innovatief bedrijf is, zijn er volop kansen om proeven te doen.  

En ze nemen ook de tijd om daar goed naar te kijken. Zonder anderen tekort te doen, vind ik dat zij als 

plantenkwekers er anders instaan. Het is hier niet ‘ik moet morgen een goede plant afleveren’. Nee, de 

opdracht is over 20 of 30 jaar nog steeds een goede plant af te leveren!”
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meststoffen had verkocht, maar 
daarmee voor minstens twee 
miljoen gulden risico liep. “Tot op 
dat moment had ik me dat nooit zo 
gerealiseerd!” 

Tegelijk was het ook een tijd-
perk waarin je met een goed 
bemestingsschema wonderen 
kon verrichten. Helemaal met de 
makkelijk toepasbare meststoffen 
in vloeibare vorm die Van Iperen 
toen als eerste op de markt bracht. 
Zo verrichtte Dirk uitermate nut-
tig werk bij een plantenkweker die 
ook wel bekendstond als ‘de boom-
kwekerij’. Dat was omdat zijn kool-
planten min of meer ‘ontploften’ 
in de groei waardoor de planten er 
als bomen bijstonden... Een andere 
collega-kweker tipte William om 
Dirk Bakker eens te bellen als hij 
wat meer over bemesting wilde 

weten. Zo geschiedde, en in het 
gesprek dat die twee hadden vielen 
volgens William ‘een heleboel 
dubbeltjes’ op de juiste plaats. Hij 
kreeg meteen een reeks praktische 
handvatten aangereikt waarmee 
hij verlost werd van mengsels die 
‘neersloegen’ in de leidingen en de 
boel verstopten. En er werd een so-
lide basis gelegd voor hun manier 
voor samenwerken, een funda-
ment waarop ze tot op de dag van 
vandaag voortborduren. William: 
”Waarbij we op volstrekt open wij-
ze kennis en informatie uitwisse-
len waardoor we ons steeds verder 
hebben kunnen ontwikkelen.”

Kwekerij te koop
En ontwikkelingen waren er 
genoeg tussen de 1,4 hectare in 
Zwaag waarmee het allemaal 
begon, en het bedrijf van ruim 

12 hectare dat nu in Wervers-
hoof staat. Het opkweken van 
koolplanten vormt nog steeds de 
hoofdmoot van het bedrijf, maar 
onder de noemer ‘Breeding Servi-
ces’ werken ze ook voor zaad- en 
veredelingsbedrijven. Voor hen 
doen ze onder andere kiemproe-
ven, opkweek van veredelings-
programma’s en planten voor 
zaadproductie en uitvoering van 
grow-outs en ziektetoetsen. Drie 
jaar terug kwam de gerbera-kwe-
kerij van de achterbuurman in 
Wervershoof te koop. Mike, die in 
2016 zijn opleiding aan de hogere 
agrarische school afrondde, vond 
dat wel een mooi moment om in te 
stappen. “Nu vind ik het wel geinig 
worden, het begint nu een écht 
bedrijf te worden!” plaagde hij zijn 
vader. Die kon die plaagstoot wel 
waarderen en gaf zoonlief – die 

op de nominatie staat over drie 
jaar z’n vader op te volgen - alle 
ruimte om een nieuwe kas te gaan 
bouwen. Die is 5,5 meter hoog en 
‘State of the art’. Met o.a. diffuus 
glas, aardwarmte, extra grote 
luchtramen en de meest moderne 
installaties voor bemesting en 
watercirculatie. Vol trots laat Mike 
de proeftuin met opkweektrays 
zien waar met regelmaat drones 
overheen vliegen om foto’s te ma-
ken. Die vervolgens rechtstreeks 
naar de zaadbedrijven gaan die zo 
de groei op de voet kunnen volgen. 
Hoewel zaadbedrijven de deur 
wat meer op slot houden en niet 
alle informatie kunnen of willen 
delen, is ook ‘Breeding Services’ 
een belangrijk onderdeel van de 
leerschool die Gitzels in ruime zin 
wil zijn. Ontwikkelen in de breedte 
en de diepte; ook de samenwerking 

met Van Iperen is erop gestoeld. 
William: ”Wat ik erg waardeer is 
hun integriteit en dat ze gaan voor 
het ontwikkelen van kennis bóven 
het ontwikkelen van omzet. Dus 
sámen zoeken naar de meest ide-
ale oplossing, niet naar het meest 
ideale verdienmodel. We hebben 
het in al die jaren ook nooit over 
omzet gehad.” Dirk knikt beves-
tigend: ”Bij aanvang van onze 
samenwerking was Van Iperen 
nog piepklein. Winstgevendheid 
was niet mijn eerste prioriteit. Er 
heerste hier een gezond innova-
tie-idealisme, dát trok me. En wat 
die omzet betreft; ik ben geen com-
mercieel directeur, dus ik heb een 
alibi, maar ik zou echt niet weten 
wat wij hier omzetten!”

Veel geleerd
Na dik 30 jaar intensief samen-

werken zijn de uitdagingen zeker 
nog niet verdwenen. Integendeel, 
op het gebied van biologisch 
kweken, kringloop, vergroening 
en duurzaamheid zijn de uitda-
gingen nu groter dan ooit. Open 
communicatie, van elkaar leren 
en elkaar daarvoor ook de ruimte 
geven vormen de drie belang-
rijkste pijlers onder deze samen-
werking. Dirk: ”Dat maakt het 
voor beide partijen aantrekkelijk. 
Aanvankelijk stond Van Iperen 
niet te springen om die koolplan-
tenteelt te begeleiden. Maar als je 
ziet wat we ervan geleerd hebben! 
Ook voor tomaten, komkommer 
en andere gewassen trouwens. En 
akkerbouw begint ook aan ons te 
trekken vanwege onze kennis van 
de glastuinbouw; het is allemaal 
kruisbestuiving.”

VERBINDEN
Technisch specialist Ton van Hulten was tot 2009 zelf tuinder, waarna hij in 2016 overstapte naar Van 

Iperen. Hij weet als geen ander dat tuinders ‘nooit nee zeggen’, maar voor elk probleem een oplossing 

gaan zoeken. En die mentaliteit ziet hij terug bij Gitzels. Minstens twee keer per week hangt hij met 

teeltman Matthijs aan de telefoon en als het nodig is springt hij zo in de auto richting Wervershoof. Als 

geboren Brabander kan hij het prima vinden met de West-Friezen. “Bij veel bedrijven is groei een doel 

op zich. Hier is groei een gevolg van! Wat me ook aanspreekt is hun hang naar ‘verbinden’. Als ik een 

koolplantenkweker tegenkom met problemen, dan zeg ik zonder aarzelen: Ken je Matthijs? Bel die zeker 

ook nog even.”
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