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Adver torial

EuroTree breidt uit

Groeiend team achter bijzondere boomkwekerij
EuroTree Boomkwekerĳen heeft zich ontwikkeld tot een producent van sierheesters en sierconiferen voor de internationale markt.
Die worden buiten in de open grond gekweekt, in potten, maar ook binnen in kassen. Van soorten met diverse bladkleuren, tot complete
hagen en enorme bonsai. Er zit een gedreven team achter dat afgelopen jaar is uitgebreid met liefst zeven medewerkers.

Goed werkgeverschap

EuroTree en
personeel
Voor bedrĳven in elke sector is het
tegenwoordig best uitdagend om
nieuwe medewerkers te krĳgen en
te behouden. Dat bĳ EuroTree
afgelopen jaar zeven nieuwe medewerkers in dienst getreden zĳn,
veelal woonachtig in de regio Horst
aan de Maas en Venray, is aanleiding voor een kĳkje in de keuken.

Trots poseren de zeven nieuwe medewerkers van EuroTree Boomkwekerijen in de
grote kas van het bedrijf. Met links op de
vloer Choisya, een opvallende sierheester
die groeit met gele aromatische blaadjes en
die witte bloemetjes krijgt. In de vork van de
ene heftruck hangt een bijzondere sierconifeer, Sciadopitys, ook wel de Japanse parasolden genoemd. De andere heftruck tilt een
enorme bonsai en op de karren rechts pronkt
nog een aparte sierconifeer: Araucaria die in
het Nederlands slangenden of ook wel apenboom heet.
Het is slechts een greep uit het sortiment
dat EuroTree kweekt. Het bedrijf, gevestigd
aan de Onkelweg in Melderslo, produceert in
totaal zo’n vierhonderd verschillende soorten
sierheesters en sierconiferen. De verscheidenheid wordt verder duidelijk wanneer je
over het bedrijf loopt, of snort met een golfkarretje. Zo staan in de loodsen Magnolia of
Japanse esdoorn in grote potten klaar voor
de afzet en Taxus of Buxus met flinke kluiten uit de grond. Die soorten horen allemaal
bij de boomkwekerijsector. Het is niet louter
een sector van grote bomen, wat de naam
‘boomkwekerij’ misschien doet vermoeden.
De afzet voor boomkwekerijen loopt goed,
dat merkt het team van EuroTree zeker. In de
coronatijd is die afzet alleen maar toegenomen, want consumenten zijn meer planten
gaan kopen omdat ze hun eigen tuin, terras of balkon groener en sfeervoller willen
maken. Ook hoveniers hebben het drukker
met het aanleggen of opknappen van tuinen.
Het fenomeen speelt in heel Europa, wat het
afzetgebied is van EuroTree. “Onze planten
gaan naar groothandelaren, cash-and-carry’s
voor hoveniers en naar tuincentra in verschillende landen”, schetst commercieel manager
Bjorn van Megen (foto op de fiets).

Het sortiment is de kracht van EuroTree vandaag
de dag. Het bedrijf begon ooit met de teelt van
Buxus en rozenstruiken. In de afgelopen jaren
zijn er meer teelten, producten en ook kassen
bijgekomen. “Dit alles om onze klanten zekerheid te bieden van een consistent en groot sortiment”, legt Bjorn uit. Dat gaat niet van de ene
op de andere dag, want het kweken van bijvoorbeeld een manshoge Ilex-bonsai kost een jaar of
vijf, zes.

Machinaal snoeien en rooien
Veel werkzaamheden hoeven niet meer met
de hand gedaan te worden zoals vroeger.
EuroTree beschikt over een uitgebreid machinepark. Zo worden de meeste kegelvormige of bolvormige planten met machines tot de gewenste
vormen gesnoeid. Het snoeien van andere
planten gebeurt nog wel traditioneel met een
snoeischaar of een heggenschaar. Het maken
van een spiraalvorm of een bonsai is al helemaal
een ambacht.
Ook fysiek zwaarder werk, zoals het rooien van
planten, wordt bij EuroTree machinaal gedaan.
Kluitenrooiers, wat kleine krachtpatsers op rupsbanden zijn, vervangen het handmatig rooien
met de traditionele steekschop. De kluiten voor
het transport netjes omwikkelen met jute, dat
wordt nog wel met de hand gedaan. Maar de
techniek staat voor niets: in de toekomst komt
er op het bedrijf vast nog wel een machine die
kluiten kan tillen en inpakken, zo is de verwachting bij EuroTree. Om fysiek werk nog verder te
verlichten en te versnellen, waarbij veiligheid
hoog in het vaandel staat. En ook om er simpelweg plezier in te houden.

Meer dan alleen plantenkennis
De groeiende afzet en het uitgebreide sortiment zijn belangrijke redenen voor de uitbreiding van het team. De meeste van de zeven

nieuwkomers kenden de boomkwekerijsector
al, omdat ze er een opleiding in volgden of al
bij andere bedrijven hadden gewerkt. EuroTree
heeft daarnaast medewerkers in dienst die geen
plantenopleiding hebben genoten, maar een
bedrijfskundige, bedrijfseconomische of technische opleiding. Op mbo, hbo-niveau, maar ook
op universitair niveau zoals commercieel manager Bjorn. Hij studeerde innovatiemanagement
in Wageningen en ging aanvankelijk aan de slag
in de levensmiddelenbranche. Na een telefoontje van de eigenaar kwam hij terug bij EuroTree,
waar hij eerder stage had gelopen tijdens zijn
studie.
Het bedrijf heeft zich dusdanig ontwikkeld,
dat het in deze fase bijvoorbeeld behoefte
heeft aan steeds meer organisatorische kennis
om bedrijfsprocessen in goede banen te leiden. Ook is er technische kennis nodig, vanwege de hoge mechanisatiegraad op het bedrijf
en de invoering van nieuwe technologieën.
“Recent heeft een stagiair bij ons onderzoek
gedaan naar de inzet van een drone voor verschillende doeleinden”, illustreert Bjorn. “In hoeverre kunnen we die autonoom over onze
velden laten vliegen, om onze percelen in kaart
te brengen en ons voorraadbeheer te optimaliseren? We willen in de toekomst steeds meer
nieuwe technologieën omarmen op ons bedrijf,
waarbij onze kwaliteit van kweken behouden
blijft of beter wordt.”

Jongeren laten zien
Iedereen heeft bepaalde talenten of ambities
om zich te kunnen ontwikkelen en EuroTree
biedt hiertoe mogelijkheden. Het is een erkend
leerbedrijf en het heeft een partnerschap met
HAS Hogeschool, wat inhoudt dat studenten
opdrachten kunnen uitvoeren in de bedrijfsvoering. Het bedrijf ontvangt ook leerlingen op
excursie, zoals van Yuverta Hegelsom.

Het bedrijf maakt het werk niet alleen
aantrekkelijk door bijvoorbeeld investeringen in mechanisatie in kassen
en op velden, of in automatisering
op kantoor. Het onderneemt ook van
alles ten behoeve van de betrokkenheid van medewerkers. Dat gaat van
iets simpels en kleins in de kantine, tot
iets groots zoals de investering in een
machine of trekker. Zo is er laatst nog
overleg geweest met collega’s uit de
teelt over de aanschaf van een nieuwe
machine.
Voor de personeelsbinding staan er
ook teamuitjes en feestavonden op het
programma, maar betrokkenheid gaat
bij EuroTree verder dan bijpraten op een
vrijdagmiddag of op een feestavond.
“Het gaat er ook om wat je doet met
de input van medewerkers”, legt Bjorn
van Megen uit, “hoe je omgaat met
persoonlijke omstandigheden. En dat je
serieus je best doet om te ondersteunen bij zware of lastige werkzaamheden. We zijn één team en we houden
het leuk!”

Het team vindt het leuk om jongeren het
bedrijf te laten zien, wat er zoal komt kijken
bij de productie, marketing en afzet van sierheesters en sierconiferen. “EuroTree is misschien niet wat je zou verwachten van een
boomkwekerij”, vertelt Bjorn. “We werken
met veel verschillende klanten en een breed
sortiment waarin we altijd afwegen wat bij
ons én bij de klant past. Daarin zoeken we
ook continu vernieuwing om klanten positief
te verrassen.”
Dit alles maakt het bij EuroTree afwisselend
en leuk werken. “Daarnaast heb je altijd te
maken met verschillende kwaliteiten en
behoeften van je personeel”, gaat Bjorn verder. “De één vindt werken met techniek gaaf,
de ander is het liefst alleen met planten en
een snoeischaar bezig. De juiste medewerker
op de juiste plaats, dat vinden we belangrijk.”
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