
 

Wil jij ons helpen de wereld in bloei te zetten?  

Gezocht: Plantenkweker (38 uur/week) 
Ben jij een echte plantenkweker en word jij helemaal blij van werken met (wilde) planten? Maak jij je zorgen 

over de biodiversiteit en wil jij daar echt iets aan doen?  

 

Cruydt-Hoeck wil de wereld in bloei zetten! Hiervoor kweken wij inheemse wilde planten en zaden die we 

verkopen aan gemeenten, (groen)bedrijven en particulieren in Nederland en Vlaanderen en geven daarbij 

deskundig ecologisch advies. De inheemse zaden en wilde planten worden toegepast in de openbare ruimte, 

tuin, park en landschap. We zijn een dynamisch, groeiend bedrijf met een team van circa 40 trotse, gedreven 

en gemotiveerde collega’s. Samen zorgen we voor een prettige en inspirerende werksfeer. Jouw werkplek ligt 

midden tussen de bloemenweides en teeltvelden met inheemse wilde bloemen. De vraag naar wilde planten 

en zaden neemt flink toe en daarom zijn wij op zoek naar jou.  

 

 
 

Wat ga je doen? 

Als kweker heb jij de focus op het kweken van inheemse wilde planten in potten en pluggen. Jij bent onderdeel 

van een veel groter team met ieder hun eigen taak zoals verkoop, inpakken, mechanisatie, vollegronds 

zadenteelt, kwaliteitsbeheer etc. Jij zorgt dat er goede planten worden geteeld waar je collega’s mee uit de 

voeten kunnen. We zijn (nog) niet biologische gecertificeerd, maar wij werken wel op deze wijze. Kunstmest en 

chemie komt er dus niet in. Het bedrijf en de afdeling zijn in ontwikkeling. Veel kan en moet nog verbeterd 

worden. Jij ziet het als een uitdaging hier een mooie efficiënte plantenkwekerij van te maken. Bij de eigenaren 

en andere teamleden is veel kwekerijkennis en teeltervaring aanwezig. Je staat er dus niet alleen voor, maar 

door de groei van het bedrijf is hun focus ook vaak elders nodig en zoeken we iemand die de focus juist kan 

hebben op de plantenteelt om hier verbeterslagen in te maken.  

 



 

Jouw focus 

• Teelt van wilde planten in pluggen die je collega’s met de plantmachine kunnen uitplanten op het land 

voor de zadenteelt. In 2021 circa 10 duizend trays.  

• Teelt van pluggen om later op te potten.  

• Opkweek van inheemse wilde planten in pot (meestal P9) voor directe verkoop.  

• Oppotten en opkweken autochtoon bosplantsoen in pot (meestal C3) voor de verkoop. 

• Optimalisatie van de teelt: duurzaamheid, kwaliteit, kwantiteit en efficiëntie. 

 

 

Jouw werkzaamheden 

• Vermeerdering: zaaien, scheuren, verspenen en stekken in trays, bakken, kisten en potten. 

• Water geven en bemesten, onderhoud en ontwikkeling irrigatiesysteem, beheer pompen.  

• Verzorging van alle teelten, plantenvoorraad, de teeltvelden en de werkomgeving.  

• Zorgen dat je collega’s goede planten hebben om te verkopen of om uit te planten voor de zadenteelt. 

• Pionieren, meedenken en meebouwen aan de kwekerij in ontwikkeling.  

• Planning, organisatie en administratie van de teelten. Jij stuurt je collega’s aan die jou ondersteunen bij 

de werkzaamheden.  

• Ondersteuning van collega’s met alle voorkomende werkzaamheden. 

 

Jij bent onderdeel van een team van circa 5 ervaren collega’s en enkele uitzendkrachten in het seizoen. Samen 

zorgen jullie als afdeling voor de plantenteelt en de verzending van planten. Jouw focus ligt op de plantenteelt, 

maar we helpen en ondersteunen elkaar met allerhande taken. Zo zal jij soms helpen met het inpakken en 

versturen van planten of helpen wieden op de naastgelegen vollegrondskwekerij. Jouw collega’s helpen jou bij 

de potmachine of water geven als jij er niet bent.  

 

 

Dit bieden wij!  

• Werken met een grote verscheidenheid wilde planten op onze natuurvriendelijke kwekerij.  

• Echt een verschil kunnen maken voor de biodiversiteit.  

• Een fijne open werksfeer in natuurrijke omgeving met een team van circa 40 gemotiveerde gezellige 

collega’s.  

• Een uitdagende werkomgeving waar altijd wat te doen is en je de ruimte krijgt om je te ontwikkelen in 

het werk en door middel van interne en externe opleidingen.  

• Passend salaris, eerst tijdelijk, maar bij goed functioneren een vaste aanstelling.  

Jaarrond 38 uur/week.  

 

 

Wat vragen wij?  

• Je hebt een passie voor het telen van (wilde) planten.  

• Je hebt ruime ervaring en bij voorkeur opgeleid in het professioneel werken op een kwekerij. 

• MBO+ denk- en werkniveau en je bent zowel theoretisch als praktisch een aanpakker.  

• Overzicht houden, je kunt goed plannen, organiseren, overzicht houden en je kunt collega’s aansturen. 

• Oog voor kwaliteit, je bent zelfstandig, vindingrijk, oplossingsgericht, precies en gedreven. 

• Je hebt een duurzame mindset en een ecologisch kwaliteitsbesef.   

• Een flexibele instelling, ’s avonds of in het weekend een keer door werken vind je geen probleem. 

• Je kunt goed gedijen in een dynamisch bedrijf dat volop in ontwikkeling is.  

• Je krijgt energie van het verbeteren en door ontwikkelen van je taken en je werkomgeving.  

 

  



 
Zullen we samen de wereld in bloei zetten?  

Stuur je motivatie en CV zo spoedig mogelijk naar Mireille Meurs, mireille@cruydthoeck.nl.  

We hebben geen concrete einddatum, want wij willen jou, omdat jij heel goed bent!  

Check www.cruydthoeck.nl/vacatures voor de status.  

 

Cruydt-Hoeck BV  

Abbendijk 6,  

8422 DL Nijeberkoop 

Tel: 0516 441144,  zie ook: www.cruydthoeck.nl 
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