
In één jaar van aankoop
naar planten
Kwekerij Streng Growers heeft de markt voor fruitbomen, klimplanten en gaultheria de 
afgelopen jaren sterk zien groeien en weet succesvol kansen te verzilveren. Door aankoop 
van drie oude bedrijven zet het bedrijf dit jaar weer een reuzenstap. Binnen een jaar ging 
het van aankoop en renovatie tot nieuwbouw. 

Bij Streng Growers aan de Halve Raak zit de 
groei er goed in. Het bedrijf heeft met opvol-
ger Ronald Streng (36) en zijn vrouw Sandra 
een dynamisch stel aan het roer dat een 
breed assortiment levert aan groothandels, 
tuincentra, veilingen en retailers. In voorjaar 
en zomer ligt de nadruk op de uitlevering van 
fruitplanten en klimmers als clematis en 
passiflora. In het najaar en winter zorgen de 
gaultheria voor piekdrukte.     
“We hebben ons bedrijf eerst uitgebreid door 
een aantal buurbedrijven op te kopen, 
waarna we in 2019 een nieuwe kas van 1 
hectare hebben gebouwd. Omdat de markt 
bleef groeien hebben we de blik naar de 
overkant gericht”, vertelt Ronald. 

Van huur naar koop
Expansie zoeken begon voor de ondernemer 
met het bijhuren van tuinen. “Toen ik merkte 
dat er stabiliteit in de afzet ontstond, ben ik 
gaan kijken of er wat te koop stond. Zo 
kwamen we vorig jaar uit bij drie verouderde 
bedrijven aan de overkant, vlakbij onze 
hoofdlocatie”, vertelt hij.
Die kwekerijen, gezamenlijk 3,5 hectare 
groot, werden aangeboden via het Ontwikke-
lingsbedrijf HOT (Herstructurering en 
Ontwikkeling Tuinbouwsector, red.). 
Ronald vond de aanvankelijke prijs te fors, 
ook moest er een stevige renovatie plaatsvin-
den. De schoeiingen moesten vernieuwd, er 
zat asbest in en de percelen moesten opge-
hoogd worden. Maar renoveren is een kwes-
tie van de schouders eronder zetten en de 
locatie was te gunstig om het niet te doen, 
wist hij. En de prijs, daar zijn ze uitgekomen.

Sloot gedempt
“We hebben schoeiing aangebracht, alles 
opgehoogd en de kaspaden onderheid. Twee 
percelen zijn samengevoegd door een sloot 
te dempen, zodat de kavel breed genoeg 
werd voor onze nieuwe kas van 1 hectare. De 
rest is ingericht als containerveld. Daar 

starten we dit voorjaar met de nieuwe teelt, 
binnen een jaar na aankoop”, vertelt hij.
De nieuwe locatie krijgt ook een kantine, 
verwerkingsruimte en laaddock en wordt 
volledig ingericht voor de teelt van 
gaultheria’s. Met deze clustering, zonder 
losse huurtuinen maakt Streng Growers zo 
een enorme logistieke verbetering en 
efficiëntieslag in de bedrijfsvoering.

Hulp Greenport
Als je voor bedrijfsuitbreiding ook een oude 
locatie moet herstructureren, zijn er flink wat 
hobbels te nemen. De kweker weet van 
wanten, maar had ook baat bij de regelzaken 
die de Stichting Belangenbehartiging Green-
port Boskoop voor haar rekening nam.
“De vergunningaanvragen verliepen via hun 
makelaar en bij de aankoop zat de vergun-
ning voor het dempen van de sloot er al bij. 
Dat scheelt natuurlijk tijd. Verder hadden zij 
al bodemonderzoek laten doen, waarvan ik 
de uitkomsten kon gebruiken voor de 
vergunningaanvraag voor de loods.” Ook was 
de asbestinventarisatie al uitgevoerd, wat het 
voor een ondernemer makkelijker maakt om 
een besluit over zo’n aankoop te nemen.

‘Het bodemonderzoek was al gedaan’
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