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De containervelden van Boomkwekerij Koningstuin lig-
gen er spik en span bij; deze ogen bijna als een soort van 
showtuin. „Kwaliteit is een van onze belangrijkste speer-
punten”, geeft Barbara Erkelens aan. „En daar gaan we 
heel ver in: we vinden het belangrijk dat onze kwekerij er 
altijd tiptop bij ligt. Het hele plaatje moet kloppen.”

Het bedrijf werd bijna vijftig jaar geleden opgezet door 
Maurice Erkelens’ ouders, die zich in de loop der jaren 
langzaam maar zeker specialiseerden in winterharde 
tuinplanten in grotere potmaten. In 1991 kwam Maurice 
in het bedrijf, dat toen zo’n 5 ha telde. Samen met zijn 
vrouw Barbara bouwde hij de kwekerij verder uit, tot de 
huidige omvang van circa 8 ha. „In afzetvolume zijn we 
echter nog meer gegroeid, met name door efficiënter te 
werken en de timing van het oppotten te verbeteren”, 
vertelt Barbara, die zich met name bezighoudt met 
verkoopzaken. De meeste producten teelt Koningstuin 

‘Overname Pinus ’Brepo’-sortiment 
geeft impuls aan onze kwekerij’
Boomkwekerij Koningstuin in Helenaveen is gespeciali-
seerd in de productie van winterharde, bijzondere naald-
gewassen en sierheesters in grotere potmaten. Recent 
namen de eigenaren Maurice en Barbara Erkelens de 
zogenoemde Brepo’s binnen het Pinus nigra-sortiment van 
Excellent Boomkwekerijen over. Bij de overname gingen 
zij echter niet over een nacht ijs. „Alleen vertrouwen is niet 
voldoende bij het nemen van een dergelijke grote stap.”
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De Pinus nigra-soorten van Excellent worden bij Koningstuin overgepot en gestokt. De eigenaren willen dat het bedrijf er altijd tiptop bij ligt.

niet zelf: het bedrijf koopt volwassen dwergconiferen, 
sierheesters en tuinbonsais bij kwekers in onder meer 
Nederland, Duitsland en België. „Deze worden overgepot 
in hoogwaardig turfmengsel en verder opgekweekt. De 
producten krijgen onder meer enkele snoeibeurten en we 
zorgen ervoor dat ze Kings Garden-waardig worden. Kings 
Garden is het label voor de gehele Koningstuin-collectie.”

De onderscheidende waarde van Koningstuin ligt met 
name in de levering van een breed en exclusief assorti-
ment winterharde producten. 

Klik
Om hun klanten te blijven boeien, zetten Maurice en 
Barbara binnen hun bedrijf zoveel mogelijk in op vernieu-
wing, onder meer wat betreft sortiment. De overname 
van het Pinus-sortiment van Excellent Boomkwekerijen in 
Rockanje paste perfect binnen deze visie. „Daarbij willen 
we onze specialisatie in bijzondere Pinus-soorten verder 
uitbouwen: daar lenen de Pinus nigra ’Pierick Bregeon’ 
(Brepo) en de Pinus nigra ’Marie Bregeon’ zich perfect voor. 
Overigens waren we altijd al gecharmeerd van deze bol-
vormige dennenboompjes”, vertelt Maurice. „En omdat 
we in 2013 een nieuw containerveld hadden aangelegd, 
waren we ook op zoek naar een uitbreiding van het  
assortiment. Dit paste dus perfect.”

De ondernemers namen contact op met André de Gruy-
ter, eigenaar van Excellent, nadat ze in De Boomkwekerij 
hadden gelezen dat hij zijn productie en voorraad te koop 
aanbood. „Bij het eerste telefoontje was er al een klik.  
Dat was voor ons heel belangrijk”, vertelt Maurice.

Een dergelijk overnametraject vergt veel, heel veel 
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Coniferen

Barbara en Maurice Erkelens namen recent het Pinus nigra-sortiment (alle Brepo's) van Excellent Boomkwekerijen over. 

gesprekken, vooral in de beginfase. „We hebben meer 
dan twintig keer overlegd. Telefonisch en bij André op de 
kwekerij. Over welke producten precies onder de over-
name zouden vallen, op welke locaties we deze het beste 
konden telen, de te nemen vervolgstappen, et cetera. Uit-
eindelijk heeft André een inventarisatie gemaakt van de 
productie en de voorraad - in totaal zo’n 15.000 planten, 
van 7,5 tot 35 l-container -, die we samen hebben door-
genomen. Ook hebben we een prijs bepaald voor iedere 
afzonderlijke partij; een gigantisch karwei.”

Zeker van je zaak
Nadat beide partijen het eens waren over de genoemde 
zaken werd een intentieverklaring opgesteld voor de 
overname. Vervolgens kregen Maurice en Barbara inzicht 
in de boeken van het bedrijf „Natuurlijk, er moet een 
onderlinge vertrouwensband zijn, maar bij een dergelijke 
grote stap, is dat alleen niet voldoende. Het is belangrijk 
om zaken ook zwart op wit te zien.”

Maurice en Barbara namen ook de licentie over, die 
nodig is om deze Pinus nigra-soorten als enige in Neder-
land te mogen veredelen en kweken. Hiervoor moesten ze 
in overleg met het Franse bedrijf dat de licenties uitgeeft 
en beheert. „Deze onderhandelingen liepen vrij soepel; 
we zaten snel op één lijn en ze zagen ons graag als licen-

Boomkwekerij 
Koningstuin, 
Helenaveen

Sortiment: zeer winterharde 
tuinplanten in 5 tot 1000 l- 
container. Nieuw in 2014: 
Pinus nigra ’Pierick Bregeon’ 
(Brepo) en de Pinus nigra 
’Marie Bregeon’
Afzet: groothandel, tuincentra 
en cash and carry’s in Europa 
en Rusland.
Oppervlakte: 8 ha (container-
veld, schaduwhal en kas)
Personeel: Maurice, Barbara 
en twaalf fulltime mede- 
werkers.
Website: www.koningstuin.
com, www.kingsgardencollec-
tion.com

tiehouder voor Nederland. Voor elke veredeling die we nu 
gaan maken, betalen we een bepaald licentiebedrag aan 
dit bedrijf”, zegt Barbara.

Uiteindelijk was de overname begin mei van dit jaar of-
ficieel een feit. Sindsdien wordt de voorraad van De Gruy-
ter langzaam maar zeker overgebracht naar Helenaveen. 
„Hier worden de planten overgepot en gestokt. Overigens  
zijn alle planten perfect verzorgd door André; daar is niets 
op aan te merken.”

Win-winsituatie
De verkoop van Pinus-soorten van André loopt al vol-
ledig via Koningstuin. Klanten reageren volgens Barbara 
positief op de overname. „Inmiddels hebben we de eerste 
bestellingen binnen. Veel van André’s klanten kochten 
ook al bij ons; voor hen brengt de overname ook logistiek 
voordeel met zich mee. En we zien dat de klanten van 
Excellent die nu bij ons komen, ook geïnteresseerd zijn 
in andere producten uit ons assortiment. De overname 
creëert dus een win-winsituatie, voor alle partijen.”

Maurice en Barbara hopen met het overgenomen sorti-
ment ook het onderscheidend vermogen van hun kwe-
kerij te vergroten. „We verwachten met de overname een 
omzetgroei van 5 tot 10% te realiseren. De overname geeft 
absoluut een nieuwe impuls aan ons bedrijf.”   <


