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Kwekerij Op 't Hof: 'De compost van VGR Compostering past ons'
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Geert op 't Hof van Kwekerij Op 't Hof
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Kwekerij Op 't Hof: 'De compost van VGR
Compostering past ons'
vrijdag 17 september 2021

VGR Groep uit Almkerk viert in november zijn 20-jarig jubileum. Daarom lichten we komende
tijd verschillende onderdelen van het groenbedrijf uit. Deze keer spreken we Geert op 't Hof
van Kwekerij Op 't Hof, die al jaren gebruik maakt van de compost van VGR Compostering.
Auteur: Karlijn Klei
VGR Compostering heeft twee vestigingen: in Almkerk (Noord-Brabant) en Brakel (Gelderland).
Kwekerij Op 't Hof uit Nederhemert, op een klein kwartiertje rijden van Brakel, neemt er al zo'n
twintig jaar compost af. Oprichter en eigenaar Geert op 't Hof is dan ook niets dan positief.
Vaste klant
Op 't Hof begon zijn vollegrondkwekerij in 1996 met één hectare zonnebloemen. 'Onderhand
zitten we op een goede 11 ha', vertelt hij 'We verbouwen eigenlijk alles wat je uiteindelijk in een
boeket bij de bloemist - in binnen- en buitenland - terugvindt, zoals snijheesters en
zomerbloemen.'
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Het leeuwendeel van de 25 jaar dat de kwekerij bestaat, maakt het al gebruik van de compost uit
Brakel. 'Ik gok dat we er al wel twintig jaar compost afnemen', vertelt de eigenaar. Dat deed Op 't
Hof al toen de Brakelse vestiging, Groen Recycling Bommelerwaard, nog niet in handen was van
VGR Compostering.

'Ik gok dat we er al wel twintig jaar compost uit Brakel
afnemen'
Lokaal
Dat Op 't Hof na al die jaren nog steeds de compost uit Brakel haalt, spreekt boekdelen. 'We zijn
erg tevreden. De compost past ons en is van goede kwaliteit. Verder is het contact met VGR heel
prettig én ligt Brakel zo'n beetje om de hoek.' Op 't Hof geeft toe dat het hem geld scheelt door
zijn compost van een partij af te nemen die op nog geen kwartier rijden ligt. Maar het gaat hem
zeer zeker niet alleen om het prijskaartje. 'Ook vanuit het oogpunt duurzaamheid is het heel
mooi dat we op deze manier een lokaal product kunnen gebruiken', zegt hij. 'Overigens, als de
compost niet zou deugen waren we natuurlijk allang weggegaan. We betalen liever meer voor
een degelijk product.' Bij VGR Compostering heeft Op 't Hof de kwaliteit dichtbij.

'Als de compost niet zou deugen waren we natuurlijk allang
weggegaan'
Zijwaarts strooien
Op 't Hof ziet voor zijn vollegrondkwekerij de voordelen van compost wel. 'Je verhoogt er de
wateropslagcapaciteit van de grond mee, wat van pas komt bij zowel de kurkdroge als
kleddernatte perioden waar we in Nederland steeds vaker mee te maken krijgen. Compost
bevordert drainage, bodemleven en, daarmee, de kwaliteit van de grond.'

VACATURES

Waar de compost vroeger met de hand gestrooid werd, doen ze het op de kwekerij tegenwoordig
met een kar naar eigen ontwerp hebben laten bouwen. 'Hiermee kunnen we de compost vanaf
de graspaden zijwaarts tien tot twintig meter ver over de teelt afzetten. Zo hoeven we niet tussen
de planten door te rijden en voorkomen we schade aan ons product. Bovendien wordt zo de
bodem niet ingedrukt. We hebben er even voor moeten sparen, maar dan heb je ook wat.'

https://www.boom-in-business.nl/article/37339/kwekerij-op-t-hof-de-compost-van-vgr-compostering-past-ons
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