
Robust & healthy plants

VITALE & GEZONDE 
PLANTEN



Op onze boomkwekerij telen wij vitale appelbomen, perenbomen 

en fruitboomonderstammen voor de fruitteeltsector in binnen- en 

buitenland. 

Samen met ons team van specialisten voor de grond, teelt, be-

mesting, fertigatie, gewasbescherming, kwaliteitsselecties planten, 

koeling, logistiek en verkoop werken nauw samen om een vitaal en 

gezond gewas op te kweken. 

Ook in de samenwerking met onze klanten willen we toegevoegde 

waarde leveren. We leveren niet alleen bomen en onderstammen, we 

gaan een relatie aan. Het uiteindelijke doel daarbij is dat onze fruit-

bomen het resultaat brengen dat de fruitteler ervan mag verwachten.

2018 is een bijzonder jaar, Roelofs Boomkwekerij bestaat 50 jaar. Dit 

is voor ons aanleiding geweest om u mee te nemen op een korte 

reis door de tijd. We geven u een inkijk in ons kwaliteitsstrategie 

met als doel vitale en gezonde bomen en fruitboomonderstammen. 

Maak kennis met onze fruittelers en de wijze waarop onze bomen en 

hun appels en peren groeien. Tot slot nemen we u mee tussen onze 

jonge gefertigeerde bomen en laten een aantal deskundigen aan het 

woord.

Wij stellen het zeer op prijs als klanten het resultaat van de opkweek 

van hun bomen zelf komen bekijken. We bedanken ons voor uw 

jarenlang steun en waardering en wensen u veel lees- en kijkplezier. 

Company profile
At our tree nursery we grow robust apple trees, pear trees and fruit 

tree rootstocks for the fruit growing sector at home and abroad.

Our team of specialists assess the soil, cultivation, fertiliser appli-

cation, fertigation, crop protection, quality selection plants, cooling, 

logistics and sales works closely together to cultivate a robust and 

healthy crop.

We also want to deliver added value in cooperation with our clients. 

Therefore we do not only supply trees and rootstocks, we enter into a 

close relationship with our clients. The ultimate goal is that our fruit 

trees bring the result that the fruit grower can expect.

2018 is a special year for us. Roelofs Boomkwekerij celebrates its 

50th anniversary. This has prompted us to take you on a short 

journey through time. We give you an insight into our quality strategy 

with the aim to grow robust and healthy trees and fruit tree root-

stocks. Meet our fruit growers and see the way our trees and their 

apples and pears grow. Finally, we take you in between our young, 

fertigated trees and let a number of experts speak.

We appreciate it when customers come to see the result of the 

growing of their fertigated young trees themselves. We thank you for 

your years of support and appreciation and wish you lots of reading 

and viewing.

Winnie and Claudia Roelofs 

Bedrijf in beeld

1960 1968 1983 1992 1997
Wim and Riet move to Noor-

doostpolder

Wim en Riet verhuizen  

naar Noordoostpolder

Start fruit tree  
nursery

Start 

fruitboomkwekerij

Relocation South part  

Flevoland, Zeewolde

Verhuizing Zuidelijk  

Flevoland, Zeewolde

Purchase of second location 

Ooievaarsweg 18

Aankoop van tweede  

vestiging, Ooievaarsweg 18

Roelofs brothers join the 

business

Gebroeders Roelofs  

komen op bedrijf
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2005 2008 2013 2015 2018
Purchase of land

Aankoop grond

Splitting fruit business and 

tree nursery/arable farming

Splitsing fruitbedrijf en 

boomkwekerij/akkerbouw

Expanding tree nursery and 

stoolbeds

Vergroting boomkwekerij  

en moerbedden

Establishing  

new stoolbeds

Aanleg nieuwe  

moederbedden

50th anniversary

50 jarig  

jubileum 

„Logo … 
… is een eenvoudig symbool. Een fruitboom omgeven door de vorm van een appel. De specifieke 

en simpele vormen van het logo zorgen ervoor dat het snel een herkenbaar embleem zal worden 

bij de doelgroep. Het logo zal echter steeds meer lading krijgen, omdat klanten het zullen koppe

len aan de goede service, jarenlange ervaring en uitmuntende kwaliteit van Roelofs.” 

Bron: KWOOT, website ontwikkelaar, Dronten, Nederland

“The logo is a simple symbol. A fruit tree surrounded by the shape of an apple. The specific and 

simple forms of the logo ensure that it will quickly become a recognizable emblem for the target 

group. Costumers will link the Logo to the good service, years of experience and outstanding 

quality of Roelofs.”

Source: KWOOT, website developer, Dronten, Netherlands

2018 is ons jubileumjaar. 50 jaar Roelofs Boomkwekerij is een  

mijlpaal en met het nieuwe logo hopen we nog samen met onze 

klanten vele mijlen af te leggen. Bij KWOOT ontwierpen we voor  

Roelofs Boomkwekerij onlangs een nieuw logo en huisstijl. Het 

prachtige en voormalige logo kunt u echter nog terug vinden op het 

fruitteeltbedrijf van Marco Roelofs en bij het woonhuis van bedrijfs-

oprichter Wim Roelofs aan de Sterappellaan 18. 
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2018 is our anniversary year. 50 years Roelofs Tree Nursery is a mile-

stone and with the new logo we hope to travel with our customers 

for many miles. By the way: The beautiful and former logo can still 

be found at the fruit growing company of Marco Roelofs and at the 

home of company founder Wim Roelofs at Sterappelaan 18.



Kwaliteit en  
prestaties

Quality and performance
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KWALITEIT
De kwaliteit en vitaliteit van onze fruitbomen is waarmee we ons  

willen onderscheiden. Het belangrijkste onderdeel van onze 

kwaliteits strategie is het regelmatige contact met de klant. Als wij  

de wensen van onze klanten kennen, kunnen we hier op inspelen. 

Die filosofie loopt als een rode draad door onze bedrijfsvoering:

 Onderstammen van eigen kwekerij

 Hoogwaardig uitgangsmateriaal 

  Eersteklas (Elite®) certificering van al onze fruitbomen en on-

derstammen door NAK-Tuinbouw

 Teelt op vruchtbare en maagdelijke zeeklei

 Fertigatie

 Bomen in netten verpakt

 Traceerbaarheid producten

  Onderzoek en investering in nieuwe rassen en mutanten

QUALITY
The quality and vitality of our fruit trees is what distinguishes us from 

our competitors. The most important part of our quality strategy is 

the regular contact with the customer. If we know your wishes, we can 

respond to them. 

Therefore we deliver the following services:

 Rootstocks of own nursery

 High-quality starting material

  First-class (Elite®) certification of all our fruit trees and  

rootstocks by NAK-Tuinbouw

 Cultivation on fertile and virgin sea clay

 Fertigation

 Trees packed in nets

 Traceability of products

 Research and investment in new varieties and mutations



We weten dat zichtbaarheid een belangrijke rol speelt 

in het succesverhaal van een bedrijf. We concentreren 

ons op:

 Excursies

 Bedrijfsbezoeken

 Klantbezoeken

 Open dag

  Sponsorschap ’t Loggertje Jeugd,  

Touwtrekvereniging Zeewolde, foto

  TV ‘Nederland heeft het’ Uitzending  

25 september 2018

  Agentschappen 

 Beurzen

This is how we  
promote ourselves!

We know that visibility plays an important role in the 

success-story of a company. We focus on:

  Field trips

  Company visits

  Customer visits

  Open day

  Sponsorship, for example:  ‚t Loggertje Jeugd, 

Touwtrekvereniging Zeewolde, photo

  Television https://www.youtube.com/watch

  Agencies

  Expositions
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Connecting leading 
farmers locally and 
globally

www.globalfarmers.com

Rabobank Global Farmers

You Tube channel  
Roelofs Tree Nursery on TV

Hoe treden we 
naar buiten?



Zo groeien  
onze bomen

This is how  
our trees grow

06 Copulatie  
met tegentong

Whip and tongue 
grafting

TEELT EN KWALITEIT
De vruchtbare en groeikrachtige zeeklei van Zuidelijk Flevoland heeft 

een uitstekende structuur. Dat is een perfecte basis voor het telen 

van kwalitatief hoogwaardig uitgangsmateriaal. 

De kraamkamer van onze kwekerij zijn de moerbedden, hier groeien 

jaarlijks miljoenen onderstammen. Grote hoeveelheden turf en 

zaagsel brengen wij bij de moerbedden. Hierdoor starten de onders-

tammen met bewortelen en groeien uit tot vitale onderstammen met 

een sterke wortelpruik. Een deel van deze onderstammen gebruiken 

voor de opkweek van onze eigen bomen.

Voor de opkweek van bomen gebruiken wij bij voorkeur virusvrij 

ent- en oculatiehout van o.a. de Vermeerderingstuinen Nederland. 

De copulatie met tegentong is de meest sterke verbinding tussen 

onderstam en ras en vormt hiermee de basis van ontwikkeling van 

de appelboom in de kwekerij.

CULTIVATION AND QUALITY
The fertile and vigorous sea clay of Southern Flevoland has an  

excellent structure. It is our perfect basis for the cultivation of 

high-quality starting material. The start of our nursery is the stool-

beds, where millions of rootstocks grow every year. We bring large 

quantities of peat and sawdust to the stoolbeds. As a result, the 

rootstocks start with rooting and grow into robust rootstocks with  

a strong root system. We use a part of these rootstocks for the  

propagation of our own trees.

For the propagation of trees, we prefer to use virus-free graft- and 

buddingwood from, among others, the Vermeerderingstuinen  

Nederland. The whip and tongue grafting is the strongest connection 

between rootstock and variety and forms the basis for the develop-

ment of the apple tree in the nursery.

A - T - C

Thermisch verzinkte Ferro Pallets
Ook pallets te huur!

NEDERLAND BV

T. 0495 46 17 77 • F. 0495 46 17 61 • verkoop@atcnederweert.nl • www.atcnederweert.nl

Verhuur en verkoop van 
opslag- en transportmiddelen



07Copulatie  
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Whip and tongue 
grafting

Dubbelsteynlaan West 48
3319 EL Dordrecht
06 4077 1130 / 06 3840 9506
info@ip-label.com
www.ip-labels.com

Al meer dan 30 jaar partner van Naktuinbouw
3 Waarmerklabels - in blocs of zelfklevend aan de rol

3 Plantenpaspoorten - per 01-01-19 ook aan de rol 

3 Kistkaarten - in blocs of aan de rol, ook blanco te bestellen

3 Palletkaarten
3 Custom-made labels - met bedrijfslogo en unieke nummering

Kistkaarten en Palletkaarten direct door kweker te bestellen via unieke 
bestelmodule, m.i.v. 01-01-2019 ook mogelijk voor Plantenpaspoorten
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Wat doet Willem Maris nu al anders dan andere adviseurs? “Dit jaar 

hebben we ‘als proef ’ een gedeelte ingezaaid met het Invito bloemen

mengsel. Dit mengsel is speciaal ontwikkeld voor het lokken van natu

urlijke vijanden. Het gaat hier met name om roofwantsen, gaasvliegen, 

zweefvliegen en het lieveheersbeestje.” Samen met Roelofs wil hij hier

mee stappen zetten naar een andere en nóg betere geïntegreerde aanpak. 

De eerste ervaringen zijn zeer interessant. Kortom; de gewasbescherming 

verandert en dat vereist inzet, kennis en kunde. “Deze 3 onderdelen zijn 

essentieel om Roelofs van de perfecte bomen te voorzien”, aldus een 

altijd zeer gedreven Willem Maris van Alliance BV. 

Bron: Alliance, Willem Maris

What is Willem Maris doing differently from other advisors? „This year 

we have sown a ‚test‘ part with the Invito flower mixture. This mixture 

has been specially developed for luring natural enemies. This mainly 

concerns predatory bugs, gauze flies, hoverflies and the ladybug. Together 

with Roelofs William Maris wants to take steps towards a different and 

even better integrated approach. The first experiences are very interesting. 

In short: crop protection changes and that requires commitment, know

ledge and expertise. These parts are essential in providing Roelofs with 

the perfect trees.” Source: Alliance B.V., Willem Maris

We rekenen  
op experts!

We count on experts!
“Het klimaat verandert en wordt steeds wispelturiger. 

Als boomkwekerij moet je zoveel mogelijk risico’s die het 

resultaat negatief beïnvloeden kunnen uitsluiten. Hoewel je 

als boomkweker altijd de beste bodem uitzoekt die beschik

baar is, moet je vaak toch nog corrigeren. Een regelmatige 

voeding en watergift zijn essentieel voor het telen van een 

goede boom. Fruitconsult heeft erg veel ervaring op het 

gebied van fertigatie, bodemanalyses en het begeleiden van 

boomkwekerijen en fruittelers. Met de jarenlange inter

nationale ervaring weten ze als geen ander hoe belangrijk 

de kwaliteit van het uitgangsmateriaal is.” 

Bron: Fruitconsult, Eric van der Hoeff

„The climate is changing and is becoming increasingly  

volatile. As a tree nursery you have to exclude as many 

risks as possible that may negatively affect the result. 

Although you always choose the best soil available as a 

tree grower, you often have to correct it. Regular feeding 

and watering are essential for growing a good tree. Fruit

consult has a lot of experience in the field of fertigation, 

soil analysis and the supervision of tree nurseries and 

fruit growers. With years of international experience, they 

know better than anyone how important the quality of 

the starting material is.“

Source: Fruitconsult, Eric van der Hoeff
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 „Harvest good – all good!  
Thanks for the great trees.“

Annette Raadts, Edelobst Raadts, Germany

Tevreden klanten – 
in heel Europa



unabhängige Beratung für Obstbauern 

www.fruitconsult.com

Innovative VeredelungsSysteme 
Innovative GraftingSystems

www.scionon.com  info@scionon-europe.com  

  www.facebook.com/scionon

  www.YouTube.com/scionondotcom
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„For two generations we’ve  
been a satisfied customer. Soon 
it probably will be three.“
Peter de Gendt, 
NieuwNamen, Zeeland, Nederland

„I can say that agreements made  
are always correctly fulfilled.”
Wim de Heus, Fruitteeltbedrijf en Landwinkel de Heus, The Netherlands

„Vhedges with at least four  
equivalent branches, a good  

starting point.“
Alfons v.d. Bergh, LV Frucom v.d. Bergh, Belgiun

Satisfied customers – 
throughout Europe
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Vitaliteit  
door fertigatie

Vitality through 
fertigation
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Zodra de planten in de grond zitten beregenen we alle kwekerijen. Sinds enkele 

jaren werken wij ook met fertigatie op onze boomkwekerijen waarmee water en 

voedingsstoffen in een optimale samenstelling direct bij de plant in de grond 

worden toegediend. 

Fertigatie heeft diverse voordelen:

  het gewas blijft droog, dus lagere infectiedruk van schimmelziektes

  water en voeding wordt plaatsspecifiek bij de bewortelingszone van de  

boom toegediend

  betere afstemming van de hoeveelheid water en voedingsstoffen op de  

behoefte van het gewas

  vitalere boom en dus gezondere boom

Once the plants are in the ground, we irrigate all  

nurseries. Since a few years we also work with  

fertigation on our tree nurseries. Water and nutrients 

are administered in the soil in an optimal composition 

directly at the plant. 

Fertigation has several advantages:

  the crop remains dry; as a result the infection  

pressure of fungal diseases is reduced

  water and nutrition are administered site-specific 

at the rooting zone of the tree

  better matching of the amount of water and  

nutrients to the needs of the crop



VGB Watertechniek BV is dé leverancier 
van klant specifi eke fertigatie installaties 

in binnen- en buitenland. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
 via info@vgbwatertechniek.nl of

telefoonnummer +31(0)306774719.

VGB Watertechniek BV | Parallelweg 1b | 3981 HG Bunnik
Tel. +31(0)30 6774719 | Email info@vgbwatertechniek.nl | Webadres www.vgbwatertechniek.nl

INTERVIEW
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Roelofs Boomkwekerij is one of very few companies that 

uses fertigation. Fertigation is the application of fertilizer, 

soil improvers or other organic or inorganic water-soluble 

products. This year, the help of Kees Overheul, specialist 

in tree cultivation at Agrifirm, was called in.

What is the result?
„Based on existing soil and water analysis I started puzzling 
and I made a fertigation schedule with a starting, middle 
and curing block. The midblock has now been completed 
and evaluated. It turns out that we are on the way to a good 
result without much adjustment.“

Why would you advise fertigation as a tree specialist?
„A lot of growers only use granular fertilizers because that 
is somewhat cheaper. But with fertigation a more optimal 
growth can be achieved from the tree. And with the dry 
summer we have had it is ideal.“

What do you mean by optimal growth?
“Minerals are added in the right place, namely in the root 
zone. This benefits the external and internal quality of the 
tree, which gives the fruit grower a better start in his orchard. 
Given the results, this investment is justified in growing an 
optimal tree. In addition, fertigation requires more specific 
expertise. Agrifirm has the knowledge and experience to 
advise the grower.“

Source: Agrifirm, Kees Overheul, specialist in tree cultivation

Roelofs Boomkwekerij is een van heel weinige bedrijven die 

gebruikmaakt van fertigatie. Fertigatie is de toepassing 

van kunstmest, bodemverbeteraars of andere organische 

of anorganische in water oplosbare producten. Dit jaar 

is de hulp ingeschakeld van Kees Overheul, specialist 

boomteelt bij Agrifirm. 

Wat is het resultaat?
,,Op basis van bestaande bodem  en wateranalyses ben ik 
gaan puzzelen en heb ik een fertigatiebemestingsschema 
gemaakt met een begin, midden en afhardingsblok. In
middels is het middenblok afgerond en geëvalueerd. Het 
blijkt dat we, zonder veel bijsturen, op weg zijn naar een 
goed resultaat.”

Waarom zou jij als boomspecialist fertigatie adviseren?
,,Heel veel telers zetten enkel korrelmeststoffen in omdat dat 
dit wat  goedkoper is. Maar met fertigatie kan een optimalere 
groei worden gehaald uit de boom. En met de droge zomer 
die we hebben gehad is het helemaal ideaal.” 

Wat bedoel je met een optimale groei?
,,Mineralen worden op de juiste plek toegevoegd, namelijk in 
de wortelzone. Dit komt de externe en interne kwaliteit van 
de boom ten goede, wat de fruitteler een betere start geeft 
in zijn boomgaard. Gezien de resultaten is deze investering 
gerechtvaardigd om een optimale boom te telen. Daarbij 
vraagt fertigatie meer specifieke vakkennis. Agrifirm heeft de 
kennis en ervaring in huis om de teler daarbij te adviseren.”

Bron: Agrifirm, Kees Overheul, specialist boomteelt



CONTACT

Roelofs Tree Nursery 
Ooievaarsweg 18
3897 LG Zeewolde I Holland

T: +31(0)36-5239323
F: +31(0)36-5239316
E: info@boomkwekerijroelofs.nl

Meer informatie over onze vertegenwoordigers  
in de verschillende landen
You will get more information about Roelofs  
through our representatives in the different countries. 

www.boomkwekerijroelofs.nl

Entwerktuigen
Steeds meer boomkwekers vragen naar de mogelijkheid voor de productie  
van halffabricaten. Daarom helpen wij graag om de optimale SCIONON 
entwerktuigen samen te stellen. Wij bieden ook de mogelijkheid om samen  
met SCIONON trainingen op locatie te geven.  
Roelofs Boomkwekerij is de eerste distributeur van SCIONON voor  
Europa en heeft de exclusieve verkooprechten voor Nederland en de rest  
van Europa. Meer informatie: www.scionon.com

Scionon grafting tools
More and more tree growers are asking for the possibility of producing  
semifinished products. That is why we are happy to help you to put together 
the optimal SCIONON grafting tools. We also offer the possibility to give 
training on location together with SCIONON. 
Roelofs Boomkwekerij is the first distributor of SCIONON for Europe and  
has the exclusive sales rights for the Netherlands and the rest of Europe.  
More information: www.scionon.com


