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‘We hebben 
fruittelers behoorlijk 
wakker gehouden’

2022 wordt een feestelijk jaar voor Boomkwekerij Fleuren: het bedrijf bestaat dan op de kop 

af 100 jaar. In die periode groeide de Limburgse onderneming uit tot een toonaangevende 

vruchtboomkwekerij. Maar de familie Fleuren maakte vooral furore met hun vele innovaties.

Honderd jaar Boomkwekerij Fleuren in twee pagina’s 

samenvatten: een onmogelijke opgave. De afgelopen 

eeuw stond namelijk bol van de ontwikkelingen en inno-

vaties. Het begon allemaal in 1922, toen Henri Fleuren 

besloot om na een stage bij een vruchtboomkweker 

zelf fruitgewassen te gaan aanplanten. Al snel begon 

hij hoog- en halfstammen te kweken. “Mijn vader be-

gon heel kleinschalig”, vertelt Karel Fleuren (79), die de 

kwekerij runde van 1972 tot 2003. “In eerste instantie 

verkocht hij zijn bomen aan grotere boomkwekers. 

Die waren dusdanig tevreden dat mijn vader dacht: 

‘Waarom zou ik die bomen niet zélf aan de man 

kunnen brengen?’ Hij nam de trein richting Utrecht 

en ging vervolgens op de fiets langs fruittelers, om 

te polsen of ze interesse hadden in zijn bomen.”

Honderd jaar later omvat Boomkwekerij Fleuren 

ongeveer 140 hectare. Het bedrijf levert jaarlijks zo’n 

1,5 miljoen fruitbomen af, voornamelijk tweejarige 

bomen. Zo’n 60 procent hiervan zijn appelbomen 

- met name op M9-onderstammen -, 30 procent 

kersenbomen op Gisela 5-onderstammen en nog 

verschillende peren- en pruimenbomen. De bomen 

worden behalve in Nederland, ook opgekweekt in 

Duitsland en Servië. “Onze bomen gaan naar fruit-

telers in ruim dertig landen”, vertelt Sjaak Walraven, 

die al jarenlang verantwoordelijk is voor de verkoop  

bij Fleuren. “Europa is heel belangrijk voor ons, maar 

we leveren ook wel bomen aan telers in bijvoorbeeld 

China, Kazachstan en Rusland.”

Vernieuwingsdrang
Boomkwekerij Fleuren is echter vooral befaamd om haar 

vernieuwingsdrang. De familie Fleuren lanceerde in de 

loop der jaren tal van noviteiten. Zo ontwikkelde Karel 
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Han en Corine Fleuren en Karel Fleuren (rechts). 
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Fleuren diverse nieuwe boomvormen. “Eind jaren zeven-

tig kwam mijn vader met de knipboom. Deze tweejarige 

boom met eenjarige kroon werd uiteindelijk de meest 

gemaakte fruitboom in Europa”, vertelt Han Fleuren 

(54), de huidige eigenaar. “Later volgde de 3K-boom: 

een driejarige, generatieve boom, waarvan in het jaar 

van planten ook meteen kon worden geoogst. En een 

boom waarbij een kortere plantafstand kon worden 

gehanteerd, wat dus resulteerde in een intensiever teelt-

systeem. Mijn vader zag toen al dat dergelijke boomvor-

men en plantsystemen ook belangrijk zouden kunnen 

zijn bij het tackelen van toekomstige arbeidstekorten en 

een effectievere inzet van gewasbeschermingsmidde-

len. Daarnaast werd het overkappen van de kersenteelt 

hierdoor mogelijk.”

De genoemde innovaties brachten volgens Han Fleuren 

behoorlijk wat rumoer teweeg in de fruitwereld. “Het 

was zeker niet altijd makkelijk. Fruittelers waren namelijk 

gewend aan traditionele boomvormen en teeltwijzen. 

Op ons proefbedrijf in Helden - de enige particuliere 

proeflocatie ooit in de fruitteelt - demonstreerde mijn va-

der de mogelijkheden van het 3K-plantsysteem. Je kunt 

wel zeggen dat we de fruittelers in al die jaren behoorlijk 

wakker hebben gehouden. Want los van de nieuwe 

boomvormen, lanceerden we in de loop der tijd nog tal 

van innovaties. Denk aan de vorstresistente perenonder-

stam Q-Eline en biologisch opgekweekte vruchtbomen. 

Maar eerlijk is eerlijk: niet alle innovaties waren even 

succesvol, sommige vindingen stierven uiteindelijk ook 

weer een stille dood.” 

‘Menselijke’ vernieuwing
Met Han en Corine Fleuren aan het roer werd de innova-

tieve koers doorgezet, zij het op een andere manier. “Ik 

zit meer op de ‘menselijke’ vernieuwing”, zegt Han Fleu-

ren. “Zelf ben ik behoorlijk idealistisch, soms ook filoso-

fisch. Daarom omring ik me met mensen die realistisch 

zijn, met beide benen op de grond staan. En ik geef 

hen de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen, 

verantwoordelijkheid te nemen en mee te denken 

over de koers van ons bedrijf. Ook dat heeft Fleuren 

gebracht tot waar we nu staan.”

Daarnaast begaf Fleuren zich in 2010 met Minitree 

op de consumentenmarkt en werden de afgelopen 

jaren diverse dochterbedrijven opgericht met een 

focus op precisielandbouw. Bijvoorbeeld WolkyTolky, 

dat een draadloos meetstation ontwikkelde, en Soil-

Masters, een bedrijf dat zich richt op het scannen 

van de bodem. Daarnaast is er het bedrijf AgroWi-

zard, dat binnenkort een automatische boomdikte-

meter lanceert voor laan- en vruchtbomen. “Preci-

sietechnieken hebben de toekomst, ook in de fruitteelt.”

Han Fleuren had de afgelopen jaren steeds één doel 

voor ogen: het vergroten van de fruitconsumptie. “En 

dat blíjft ook de komende jaren de stip op de horizon. Bij 

meer fruit eten, is immers iedereen gebaat: mensen wor-

den gezonder, fruittelers kunnen meer produceren en 

wij kunnen meer bomen verkopen. Om dit ‘hogere’ doel 

te realiseren, hebben we in de afgelopen jaren steeds 

meer grip proberen te krijgen op onze keten. Door 

intensieve contacten te onderhouden met fruittelers, 

samen te gaan werken met collega-vruchtboomkwekers 

in TreeQuattro, te gaan leveren aan consumenten en 

actief te zijn binnen besturen van belangenorganisaties. 

Wanneer je een uitkijktoren bouwt, zie je beter wat er 

om je heen gebeurt en kun je hier sneller op anticipe-

ren.”

De ondernemer wil tot slot nog kwijt dat Boomkwekerij 

Fleuren ook altijd tússen de fruittelers heeft gestaan. 

“Het feit dat fruittelers Sjaak ooit kozen als voorzitter van 

de NFO-kring Limburg is hiervoor het beste bewijs. Ze 

zagen hem niet als verkoper, maar als een van hen. Dat 

typeert Boomkwekerij Fleuren ten voeten uit.” 

De nieuwe locatie van Boomkwekerij Fleuren in Helden. 
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GROOTSE 
VIERING JUBILEUM
Komend jaar zal Boomkwekerij Fleuren op hon-

derd momenten - onder de noemer ‘100 Fleuren 

Moments’ - de publiciteit zoeken. Daarnaast wordt 

een speciaal kersenbloesem-project opgezet, in 

het kader waarvan Boomkwekerij Fleuren honderd 

Sakura-bomen schenkt aan het dorp Baarlo. Ook 

staat een verhuizing gepland naar een nieuwe 

locatie in Helden. De huidige plek biedt namelijk te 

weinig ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden. 


