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„Het is niet meer rendabel om zelf 
bomen te kweken”, zo vat Tsjerk 
Jelsma, adviseur groen, het besluit 
van de gemeente Zwolle samen om 
de stadskwekerij per 1 mei te sluiten. 
Tot 2008 werden er jaarlijks 2.000 
bomen van de stadskwekerij in de 
stad geplant. In de hoogtijdagen wel 
3.000 bomen. „Vorig jaar waren het  
er slechts 300”, aldus Jelsma, die  
aangeeft dat de economische reces-
sie zeker een rol speelt. „Hierdoor is 
de expansie van Zwolle, als groei-

Stadskwekerij blaast laatste adem uit

Meer dan een halve eeuw geleden beleefden stadskwekerijen hoogtij-
dagen. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog vond de wederopbouw  
van steden mede plaats met zelf gekweekte bomen en planten. Met de 
sluiting van de gemeentelijke kwekerij in Zwolle lijkt het fenomeen  
’stadskwekerij’ aan het eind van haar Latijn.

Ook Leenders begrijpt dat het plan-
ningsproces van het kweken van 
bomen niet eenvoudig is voor een 
gemeente. „Men moet nu starten met 
de opkweek om over enkele jaren te 
kunnen leveren. Tel daarbij op dat 
veel projecten worden uitgesteld.” 
Meer dan eens maakte Leenders mee 
dat de straten bij een nieuwbouw- 
project werden omzoomd door 
lindes, terwijl de stadskwekerij vol 
stond met eiken. „Architecten en 
stedenbouwkundigen tekenen graag 
andere soorten in dan wat er be-
schikbaar is.”

Geen krimp
Volgens de accountmanager heeft de 
stadskwekerij in Zwolle het in feite 
nog lang volgehouden. „Hun focus op 
het EKO-keurmerk heeft hier abso-
luut bij geholpen.” Leenders heeft de 
indruk dat het met de teruglopende 
vraag bij gemeenten wel meevalt. 
Boomkwekerij Udenhout, dat diverse 
gemeenten belevert, ervaart eerder 
een groei dan een krimp in de ge-
meentelijke vraag. „Bomen zijn toch 
de gordijnen van een woonwijk. Daar 
wordt niet snel op bezuinigd.”   <
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stad, bijna tot stilstand gekomen.” 
Voor de crisis kon de stadskwekerij 

de opkweek van spillen goed plan-
nen. In samenspraak met ontwerpers 
en beheerders was een sortiment-
boek samengesteld, waaruit land-
schapsarchitecten konden kiezen. 
Op basis van de hoofdstructuren  
van de uitbreidingslocaties was 
precies bekend welke soorten per 
project gebruikt zouden worden. 
„Het ging dan veelal om eiken,  
lindes en essen. Maar men kon bij-

voorbeeld ook kiezen uit twee soor-
ten malussen.” 

Met de economische recessie  
werden projecten echter steeds  
meer uitgesteld en zelfs afgeblazen. 
„Spillen, die we twee tot vier jaar 
voor oplevering van een project neer-
zetten op de stadskwekerij, bleven 
hierdoor staan en werden te dik en 
daardoor te duur”, legt Jelsma uit. 
Omdat een overheidsorganisatie  
niet aan particulieren mag verkopen, 
is dit voor een stadskwekerij geen 
optie om mogelijke verliezen te dek-
ken. Gedurende een korte periode 
vestigde de stadskwekerij haar hoop 
op samenwerking met andere ge-
meenten. Jelsma: „Even had het er de 
schijn van dat gemeenten verplicht 
zouden worden om plantmateriaal 
duurzaam in te kopen. Omdat wij 
al in 2001 zijn gestart om alleen 

In de afgelopen winter werden de laatste 
bomen weggehaald bij de stadskwekerij van 
Zwolle. De kwekerij is sinds 1 mei gesloten.

maar bomen te planten met een 
EKO-keurmerk, zou dit ons de kans 
bieden om voor andere gemeenten 
te kweken.” Politiek Den Haag zette 
dit ecologisch plan echter niet door, 
met als resultaat dat de levering aan 
collega-gemeenten beperkt bleef tot 
een partij van driehonderd eiken aan 
de gemeente Boxtel. 

Arbeidsintensief
Afgezien van een dalende vraag naar 
bomen, signaleert Jelsma een andere 
ontwikkeling die het stadskweke-
rijen lastig maakt. „Het is steeds 
moeilijker geworden om te concurre-
ren met boomkwekerijen. De concur-
rentie tussen boomkwekers is hevig 
en de prijzen zijn de laatste jaren 
sterk gedaald. Daar kun je het zelf 
niet voor kweken.”

De buitenwacht heeft volgens 
Jelsma over het algemeen weinig oog 
voor het arbeidsintensieve karakter 
van een stadskwekerij. „Er gaan veel 
manuren zitten in het begeleiden 
van de opkweek tot leverbare boom.” 
Als gevolg van een teruglopende 
vraag en mechanisatie was het aan-
tal eigen FTE’s van de stadskwekerij 
in Zwolle al gereduceerd van vier 
naar één, aangevuld met hulp via de 
Wet Sociale Werkvoorziening. „Eén 
van de gevolgen is dat specialistisch 
werk in de knel komt. Kwalitatief 
goed snoeien tijdens de opkweek is 
bijvoorbeeld echt vakwerk en vraagt 
om andere kwaliteiten dan snoeien 
als onderdeel van beheer.”

Meer flexibiliteit
In de toekomst betrekt de gemeente 
Zwolle haar bomen volgens Jelsma 
bij vier of vijf vaste leveranciers. De 
adviseur groen ziet zowel voor- als 
nadelen ten aanzien van de nieuwe 

situatie. „Het is natuurlijk fantas-
tisch dat je ’s ochtends kunt rooien 
op eigen kwekerij. Nog dezelfde dag 
is de boom geplant op zijn nieuwe 
bestemming. Met een minimum aan 
transport heb je de zekerheid van 
minimale inboet en een maximale 
slagingskans.” Hier staat tegen-
over dat de nieuwe situatie meer 
flexibiliteit met zich meebrengt. „Je 
kunt nu gaan shoppen en bent niet 
meer gedwongen om te kiezen uit 
die bomen, die je zelf hebt staan 
en weg moeten omdat ze te groot 
worden.” Ook de planningsperiode 
wordt aanzienlijk verkort doordat 
bomen in de nieuwe situatie slechts 
een maand tot één jaar van tevoren 
hoeven te worden ingekocht. Jelsma: 
„Als we zeker weten dat een project 
doorgaat, proberen we het benodigde 
sortiment een half jaar van tevoren 
vast te leggen.”

Concurrentie
Ook buiten Zwolle verbaast niemand 
zich er over dat het fenomeen stads- 
kwekerij op haar laatste benen lijkt 
te lopen. Corné Leenders, account-
manager bij Boomkwekerij Uden-
hout, heeft al veel stadskwekerijen 
zien verdwijnen. „Het is onontkoom- 
baar. Het kweken van bomen is 
arbeidsintensief en de grond die je 
ervoor nodig hebt, is kostbaar. Daar 
komt nog bij dat het moeilijk is om 
goede vakmensen te vinden en te 
binden aan een stadskwekerij.” 

Volgens Leenders is het voor een 
stadskwekerij nagenoeg onmogelijk 
om te concurreren met grote boom-
kwekerijen. „Een stadskwekerij kan 
maar een smal en ondiep assorti-
ment aan. Vergelijk dat eens met het 
sortiment van een grote kwekerij. En 
als je echt alle kosten omslaat over 
de bomen op die paar hectare die een 
stadskwekerij groot is, dan kan het 
eigenlijk financieel niet uit. Waar op 
een grote boomkwekerij bijvoorbeeld 
alle vormen van mechanisatie in ei-
gendom zijn, moet een stadskwekerij 
dit steeds inhuren.”

A c h t e r g r o n d

Het aantal stadskwekerijen is op één hand te tellen. Sommige 
danken hun bestaansrecht aan een afwijkend concept. Zo heeft 
Amsterdam een aanbesteding gedaan voor de ontwikkeling 
van een stadskwekerij op een terrein van 2 ha. Het resultaat is  
een samenwerking tussen een hoveniersbedrijf en twee boom-
kwekerijen, die voor vier jaar de aanplant en het onderhoud  
verzorgen. De stadskwekerij wordt tevens ingezet om school-
kinderen lesmiddagen over groen aan te bieden. 
Op de stadskwekerij in Vlagtwedde (Gr) worden bomen en 
planten gekweekt voor de eigen gemeente, evenals groenten 
ten behoeve van de Voedselbank. Werkzoekenden kunnen zich 
op deze kwekerij met behulp van een opleiding van TerraNext  
bekwamen in het vak van hovenier.

Bestaansrecht met andere invulling

Stichting Vakinformatie Siergewassen - Leiden




