INNOVATIE

Visser Plant Lippenhuizen. Een bedrijf dat groen ademt. Vakkennis, service en een productkwaliteit die het niveau ‘tuincentrum’
ontstijgt, onderscheiden Visser van reguliere groenbedrijven.
TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO'S: FOTOPERSBUREAU HEERENVEEN

Eigen kweek, van
stek tot plant
‘
Visser Plant in Lippenhuizen,
al 50 jaar een begrip als de
tuinplanten- en
bomenspecialist.
WWW.VISSERPLANT.
NL

We leveren gewoon goed spul tegen een
scherpe prijs.’ Eigenaar Evert Visser is een
nuchtere Fries. De kracht van zijn bedrijf zit
‘m in een goede prijs-kwaliteitverhouding,
weet hij. Ooit gestart als kwekerij voor de
groothandel is Visser Plant uitgegroeid tot een
groenbedrijf dat particuliere en zakelijke
klanten in zowel binnen- als buitenland met
kennis van zaken bedient. Op 4,5 hectare grond
kweekt Visser Plant zelf –zowel in pot als in de
volle grond –zo’n beetje alles op het gebied van
bomen, sierheesters, coniferen, haagplanten,
bodembedekkers en andere tuinplanten.
Honderdduizenden exemplaren, van stek tot
plant, met zorg en aandacht opgekweekt. ‘Er zit
zeven jaar tussen het eerste takje en een
volwassen Taxus.’

WINTERHARD Als het gaat om service
legt Visser de lat hoog. ‘Onze know-how is groot.
Daardoor kunnen we mensen goed adviseren de juiste plant op de juiste plek. Klanten kunnen

gratis gebruikmaken van onze aanhangwagentjes. Tegen een kleine vergoeding
bezorgen we thuis en planten we aan.’ Vrij
nieuw is de schetsservice, een budgetvriendelijk
alternatief voor een tuinarchitect. ‘Een service
waarvan veel gebruik wordt gemaakt. Vaak
krijgen we trotse mailtjes met foto’s van het
eindresultaat.’ Een groot deel van de productie
is bestemd voor de export. ‘We leveren aan
landen in het Oostblok en aan Scandinavië veel
Taxus en dwergconiferen. Onze klanten kennen
onze kwaliteit. Bij ons is winterhard ook echt
winterhard, tot -15 ˚C. Daarnaast leveren we
snel en zijn grote aantallen geen probleem. Als
er ’s morgens een bestelling komt van 30 pallets
die ’s middags klaar moeten staan, regelen we
dat.’

VERADEMING Als kweker is Visser altijd
op zoek naar noviteiten. Het bedrijf heeft al
diverse nieuwe plantensoorten ontdekt. In 2008
patenteerde Visser Plant Boomkwekerijen de
Thuja occidentalis ‘Mirjam’, een gele
coniferenvariant. ‘Dat was eigenlijk een mutant
die we zorgvuldig hebben gestekt en getest. Een
topper in ons assortiment.’ Vertrouwen in de
toekomst is er beslist. ‘Klanten weten ons te
vinden. Dat er mensen uit Harlingen en Dokkum
komen, is al niet meer bijzonder. Soms komen er
mensen uit de stad die rondlopen en
verzuchten: wat is het hier een verademing.
Begrijpelijk - groen maakt gelukkig.’

Evert Visser:
'Groen maakt
gelukkig'

