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Martien Mantje staat klaar om het nieuwe bedrijf Boom & Bonheur 
een plek te geven op de Beneluxmarkt

Al tientallen jaren gold de Duitse Boomkwekerij Lappen als bijna het hoogste wat je 

aan boomkwekerijkwaliteit kunt bereiken. Toch ging het bedrijf ruim vijf jaar geleden 

in insolventie. Inmiddels is het bedrijf in handen van een nieuwe en stabiele eigenaar en 

wordt voor de Nederlandse markt een apart bedrijf opgestart: Boom & Bonheur BV. Een 

interview met de nieuwe directeur Martien Mantje.
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Die hoge kwaliteit van het Duitse bedrijf heeft 
natuurlijk iets te maken met de cultuur van de 
voormalige Lappen Baumschulen, maar ook met 
de bekende FLL-richtlijnen. Dit is een uitgebrei-
de set van voorschriften, werkwijzen en regle-
menten waarmee onze oosterburen gründlich 
als ze zijn bijna de groene sector hebben dicht 
getimmerd. Als gevolg daarvan hanteerde en 
hanteert de Duitse kwekerij veel grotere plant-
afstanden dan in Nederland te doen gebrui-
kelijk zijn en moeten bomen bijvoorbeeld ver-
plicht iedere vier jaar worden verplant. Martien 
Mantje: ‘Dus echt verplant en niet (gedeeltelijk) 
rond gestoken zoals in Nederland veel meer 
gebruikelijk is. Doe je dat niet, dan kom je in 
Duitsland onherroepelijk op het strafbankje 
en kun je niet meer meedoen in de de grotere 
openbare projecten.’

Prijsniveau
Die extreem hoge kwaliteitsnormen zijn natuur-
lijk prachtig, maar zorgden er ook voor dat het 
voormalige Lappen Baumschulen vaak niet mee 
kon doen in de grote Nederlandse projecten.
Martien Mantje: ‘Het staat allemaal nog in de 
kinderschoenen, maar het plan is dat op de 
185 hectare areaal van onze kwekerij die wij in 
Nederland hebben in  een apart bedrijf, op een 
meer Nederlandse manier gewerkt zal gaan 
worden. Voordat we de totale wending heb-
ben gemaakt zijn we natuurlijk een aantal jaren 
verder. Minimaal vijf of zes jaar: de duur van 
een volledige teeltcyclus. Ik ben hier begonnen 
op 1 juni, toen alle aanplant van het seizoen 
al klaar was. Dat betekent niet dat we niet nu 

al actief zijn op de Nederlandse markt. We 
hebben recent bijvoorbeeld meegedaan aan 
de openbare aanbesteding van de gemeente 
Rotterdam. Helaas niet met het gewenste resul-
taat, maar dat komt wel. We willen ons in ieder 
geval duidelijk profileren op de Nederlandse 
markt.’

Grote maten
Lappen werd in het verleden gezien als een 
specialist in de grotere maten. Dus bomen 
in de maat van 20 -25 en hoger. Dat specia-
lisme zal blijven, maar met de opbouw van de 
Nederlandse BV zal het portfolio ook langzaam 
omgebouwd worden naar de maten die de 
Nederlandse en Belgische markt vraagt. Mantje: 
‘De massa van de bomen die in Nederland in de 
openbare ruimte wordt aangeplant zijn laanbo-
men in de maat 16-18 tot en met 25-30.
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Over Martien Mantje
Martien Mantje (42 jaar) is een oud-
gediende in de boomkwekerij. Eerder 
werkte hij bij M. van de Oever, Ebben en 
Udenhout, onder andere in de verkoop en 
in het bedrijfsmanagement. Hij studeerde 
aan de Has Hogeschool in Den Bosch en 
aan Nyenrode Business Universiteit in 
Breukelen.

Het Nederlandse 
deel van het 
voormalige 
Lappen werd in 
2000 in een 
aparte BV 
ondergebracht 
waar nu op een 
Nederlandse 
manier gewerkt 
zal worden met 
een eigen Neder-
landse verkoop-
afdeling
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