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Innovatieprogramma  Boomkwekerij: Ondernemers gestart met 9 projecten  
 

Binnen het Innovatieprogramma Boomkwekerij zijn dit jaar 9 projecten van start gegaan. 
Eerder dit jaar konden ondernemers initiatieven bij dit programma indienen. Van deze 
mogelijkheid maakten 41 ondernemers gebruik. In juli gaf de Raad voor de Boomkwekerij 
aan 12 ondernemers groen licht voor verdere uitwerking. Hiervan heeft de Raad in twee 
beslisrondes bepaald dat 9 projecten in aanmerking komen voor financiering uit het 
Innovatieprogramma. De deelnemende ondernemers investeren daarnaast cash en 
arbeidsuren in de projecten. Twee projecten zijn afgewezen en het besluit over een laatste 
aanvraag is aangehouden.  
 
Het Innovatieprogramma Boomkwekerij is een van de laatste projecten waarvoor via het 
Productschap Tuinbouw sectorgelden beschikbaar zijn gesteld. Doel van de subsidie is om 
innovaties die op de drempel van toepassing in de praktijk staan het laatste duwtje in de rug 
te geven. Uiterlijk oktober 2017 is toepassing in de praktijk voorzien. Bij ieder project zijn 
meerdere ondernemers betrokken en de innovaties worden breed voor de sector 
beschikbaar gesteld.  
 
Overzicht projecten: 

 Indienend bedrijf Project 

1 Boomkwekerij Fleuren Perceel Online App voor het optimaliseren van 
teelthandelingen en registratie 

2 Boomkwekerij De 
Spankert 

Draadloze omtrekmeting laanbomen met meetnode en RFID 

3 Boomkwekerij M. 
Willemsen en Zn. 

Robot voor mechanische en chemische onkruidbestrijding in 
laanbomen 

4 Vaste plantenkwekerij 
Lucassen 

Onkruidbestrijding met plantaardig schuim 

5 Boot&Co 
Boomkwekerijen 

Multifunctionele gewasrobot op veengrond voor 
onkruidbestrijding en overige teelthandelingen 

6 Boomkwekerij Ruijgrok Bodemvariatie in beeld met bodemscan voor teeltsturing 

7 Vruchtboomkwekerij 
Van Montfort 

Monitoren perceel en gewas met een drone 

8 Boomkwekerij 
Willemsen en Zn. 

Verbeteren wortelsnoeimachine  

9 Vaste plantenkwekerij 
Lucassen 

CATT-behandeling vaste planten 



 
 
 

 
Noot voor de redactie: 
De Raad is het samenwerkingsorgaan van Anthos en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten. 
Voor een nadere toelichting op dit bericht kunt u contact opnemen met Henny van Gurp van de 
ZLTO, telefoon 073-2173216  of Hester van Gent van Anthos, telefoon 0252-535080. 

 


