
Koninklijke kwekerij Alphons van der Bom
        ziet toekomst voor de EKO-boom

Al twee eeuwen houdt het geslacht Van der Bom zich bezig met 
de kweek van bomen. Met elke generatie veranderde vaak de 
visie. Inmiddels staat de zesde generatie aan het roer en lijkt de 
natuur weer een prominente rol te krijgen. „Eigenlijk proberen we 
weer te kweken op de manier zoals onze opa dat heeft gedaan”, 
aldus de huidige eigenaren Jaap en Frans van der Bom.     

De geschiedenis van Koninklijke Boom-
kwekerij Alphons van der Bom bv gaat 
terug tot het einde van de 18e eeuw. De 
familie bezat in Amsterdam een grote 
drukkerij en vanwege het chronisch tekort 
aan papier werd besloten een eigen boom-
kwekerij op te zetten. De grond in het West-
Brabantse Oudenbosch bleek niet te zwaar 
en goed te bewerken en in 1798 werden 
de eerste bomen net buiten de dorpskern 
aangeplant. 

In twee eeuwen is er veel gebeurd. De 
bomen dienden eerst als grondstof voor 
papier, maar vonden steeds vaker hun weg 
richting tuinen en parken. Onder invloed 
van de Franse tuincultuur groeide ook in 
Nederland de belangstelling voor groen. 
Boeren kregen de verplichting hun erven 
te onderhouden en bomen aan te planten. 
De belangrijkste wegen, vooral die waar de 
legers over getransporteerd werden, kregen 
aan beide kanten bomenrijen. Langzaam 
kwam er aandacht voor het aspect sier-
waarde en werd de particuliere markt 
steeds belangrijker. 

Begin vorige eeuw startte Van der Bom 
de handel op Noord-Amerika. In die tijd 
kwam daar de verstedelijking op gang. 
De boomkwekerij, opererend onder de 
bedrijfsnaam ‘Maple-Farm’, kweekte 
toen voornamelijk esdoorns en bijna 90% 
daarvan werd over de oceaan verscheept. 
Tijdens de duikbootoorlog aan het begin 

van de Eerste Wereldoorlog werd het schip 
‘Lusitanica’, geheel gevuld met esdoorns, 
gebombardeerd. De angst zat er goed in 
en de handel op Noord-Amerika werd de 
das omgedaan. Vanaf dat moment concen-
treerde de bomenhandel zich meer binnen 
Europa. 

Eigen selecties
Alphons van der Bom, de vierde generatie 
uit het boomkwekerijgeslacht, reisde de 
wereld rond om in de natuur op zoek te 
gaan naar nieuw sortiment. De geelbla-
dige Quercus robur ’Concordia’ is een van 
zijn vondsten die nog steeds verhandeld 
wordt. P.L.M. van der Bom, de zoon van 
Alphons, nam het bedrijf in 1952 van zijn 
vader over en besloot het naar zijn vader 
te vernoemen. De opvolger van Alphons 
was een vooruitstrevend boomkweker die 
zich als een van de eersten bezighield met 
de vraag of de juiste boom wel op de juiste 
plaats werd aangeplant. Vaak was hij van 

mening dat groot uitgroeiende bomen te 
kleine ruimtes kregen toebedeeld. Samen 
met de Amerikaan Edward H. Scanlon en 
de Zwitser Emiel Bernard besteedde hij veel 
aandacht aan de groep van ‘Tailored-Trees’. 
De slogan ‘Een boom op maat voor elke 
straat’ wordt nog steeds gehanteerd. 

Het doel van de drie gepassioneerde 
boomkwekers werd bereikt: bomen werden 
bewuster gekozen. Eigen selecties kwamen 
op de markt, waarvan Pyrus calleryana 
’Chanticleer’ een van de succesvolste is ge-
worden. In 1961 ontving het bedrijf zijn 
koninklijke predikaat. De zesde generatie 
Van der Bom, de broers Jaap en Frans, staat 
sinds 2000 aan het roer van de boomkwe-
kerij. Zij zijn beiden op de boomkwekerij 
‘opgevoed’ en mochten na het voltooien 
van de has in Den Bosch hun licht over het 
bedrijf laten schijnen. 

Gezonde bomen
„Er zijn twee belangrijke verschillen tussen 
onze aanpak en die van onze vader”, vertelt 
Jaap, die de woordvoerder van het bedrijf 
is. „Ten eerste proberen wij kritisch naar het 
sortiment te kijken met een duidelijke voor-
keur voor gezonde bomen. In de tweede 
plaats slaan we overduidelijk de weg in naar 
een natuurvriendelijke kweekmethode.”

Wat het huidige bomensortiment betreft, 
is Van der Bom helder: „Neem het geslacht 
Malus waarvan het merendeel last heeft van 
schurft. Dan is sortimentskeuze erg belang-
rijk. Eén witbloeiende cultivar van Malus 
vind ik voldoende, mits deze gezond is. Ik 
ben dan niet meer geïnteresseerd in andere 
witbloeiende cultivars die zich minimaal 
onderscheiden maar waarbij de gezond-
heid te wensen overlaat. Door te selecteren 
op gezondheid wordt de grootte van het 
sortiment al snel behoorlijk gereduceerd. Ik 
vind ook dat er vaak overdreven veel ophef 
wordt gemaakt over nieuwe cultivars die 
amper van andere verschillen. Die minimale 
verschillen worden door de passanten op 
straat echt niet opgemerkt. Naast gezond-

heid gaat het bij een boom wat mij betreft 
voornamelijk om sfeer en uitstraling.” 

De aandacht voor de gezondheid van 
bomen is niet toevallig als je bedenkt dat 
Koninklijke Boomkwekerij Alphons van 
der Bom ook de weg heeft ingeslagen van 
natuurvriendelijk kweken. Het een is on-
losmakelijk verbonden met het ander. 

Milieukeur en EKO
Binnen de Koninklijke Boomkwekerij 
wordt momenteel veel gewerkt met Mi-
lieukeur. „Misschien ligt het wel aan onze 
generatie”, vertelt Jaap van der Bom. „We 
waren altijd al bescheiden met bestrijdings-
middelen. De voorlichtingsdienst vroeg 
zich alsmaar af waarom we niet alle ziek-
tebeelden aanpakten. Wij vroegen ons dan 
op onze beurt weer af of het werkelijk zo’n 
ramp was wanneer zich soms ziektebeelden 
voordeden. Mijn vader is het ook niet altijd 
met ons eens, maar onze terughoudendheid 
met chemische middelen respecteert hij.”

Kweken volgens Milieukeur is niet echt 
een biologische kweekmethode, maar er 
wordt wel in de gaten gehouden wat er ge-
spoten wordt. Bij dit gecontroleerde keur-
merk mogen bepaalde middelen nog wel 
gebruikt worden, maar dat kost strafpun-
ten. Aan die strafpunten zit een duidelijke 
limiet. Er kunnen daarentegen weer plus-
punten behaald worden door bijvoorbeeld 
vogelvriendelijke maatregelen te treffen of 

bloemperken in te zaaien waardoor het 
insectenleven gestimuleerd wordt. 

Los van de Koninklijke Boomkwekerij is 
er momenteel een bedrijfstak ontwikkeld 
waarbinnen enkel biologisch gekweekt 
wordt. Hier wordt voldaan aan de normen 
die verbonden zijn aan het EKO-keurmerk. 
„We zaten dankzij Milieukeur al dicht 
tegen de EKO-normen aan. Extra is nu dat 
we geen kunstmest mogen gebruiken en 
dat chemische bestrijdingsmiddelen taboe 
zijn. Het komt erop neer dat we het wiel 
weer moeten uitvinden dat onze opa al had 
uitgevonden. Jammer genoeg is er door de 
jaren heen veel kennis verloren gegaan en 
moeten we die door middel van experimen-
teren weer terugvinden”, aldus Jaap van 
der Bom.

BOKASHI-systeem 
Bij de biologische teelt draait volgens Van 
der Bom alles om de bodem. „Een goede 
bodem is de basis voor een goed product. 
Het is van belang om terug te keren naar de 
oude situatie waarbij de bodem in balans is, 
zonder verstoring door chemische bestrij-
dingsmiddelen of kunstmest. We werken 
met het BOKASHI-systeem, waarbij door 
middel van schimmels en bacteriën orga-
nisch materiaal wordt omgezet en bodem-
leven weer op gang komt”. 

Ondanks de biologische en daardoor 
arbeidsintensievere aanpak moet het pro-

duct wel tegen een redelijke prijs worden 
geleverd. „Je moet toch een concurrerend 
product wegzetten om uit de ‘geitenwollen-
sokkenwereld’ te komen. Ook wij willen zo 
snel mogelijk een kwalitatief goede boom 
kweken, maar je krijgt bij de biologische 
teelt onherroepelijk groeiverlies. Met be-
hulp van alternatieve middelen proberen 
we toch redelijk snel een goede boom te 
kweken”, vertelt Van der Bom. 

De EKO-tak is groeiende. Momenteel 
kweekt Van der Bom zo’n 30 soorten. Het 
is de bedoeling dat die ooit deel uit gaan 
maken van de Koninklijke Boomkwekerij. 
De meeste klanten reageren positief op de 
ontwikkelingen. Van der Bom ziet het dui-
delijk als een extra service, als een uitbrei-
ding van het bedrijf. „Gemeentes mogen 
vaak niet meer spuiten en je ziet steeds 
vaker wijkprojecten met milieuvriendelijke 
huizen. Ik zie daarom ook grote kansen 
voor de EKO-boom en ik wil dat door mid-
del van veel promotie aan iedereen duide-
lijk maken”, besluit een enthousiaste Jaap 
van der Bom na een korte rondleiding over 
de boomkwekerij. Een boomkwekerij met 
geschiedenis, waar je vanuit elke hoek zicht 
hebt op de oude imposante basiliek van 
Oudenbosch, die al ruim 100 jaar neerkijkt 
op de bedrijvige kwekerij. 

Jaap en Frans van der Bom geven de voorkeur aan gezonde, 
natuurvriendelijk gekweekte bomen. Momenteel kweekt het 
bedrijf zo’n 30 soorten volgens het EKO-keurmerk. „Ik zie 
grote kansen voor de EKO-boom”, vertelt Jaap van der Bom.
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Sortiment: Van der Bom voert een 
breed en diep sortiment van circa 
500 tot 600 soorten. Een klein 
gedeelte daarvan wordt gekweekt 
volgens EKO-normen.
Afzet: Voor het overgrote deel 
worden de bomen in Nederland 
verhandeld. Gemeentes en hove-
niers zijn de afnemers. Een klein 
gedeelte gaat naar de handel.
Grootte: Het bedrijf beslaat ruim 
50 ha vollegrondsteelt. Veel pro-
ductie komt uit eigen bedrijf door 

middel van afleggen en oculeren. 
Er worden ook spillen bij andere 
kwekers ingekocht. 
Personeel: Jaap en Frans van der 
Bom zijn de huidige eigenaren. 
Het bedrijf heeft acht vaste per-
soneelsleden in dienst. Sommigen 
van hen zijn al meer dan 20 jaar 
werkzaam op de kwekerij en heb-
ben hun eigen specialiteiten, zoals 
afleggen en enten. Hierdoor is 
sprake van een allround kwekerij 
die alle specialisaties in huis heeft.

Koninklijke Boomkwekerij Alphons 
van der Bom bv, Oudenbosch
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Emiel van den Berg Van den Berg is freelance jour-
nalist voor De Boomkwekerij, boomkwekerij@hortipoint.nl.


