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OVER

VAN TUIJL

Van Tuijl uit Haaften is dé toonaan-
gevendste producent en hét 
handelsbedrijf in potten, trays en 
sticks dat al generaties lang bestaat! 
Wij ontwikkelen en produceren voor 
iedere kweker de gewenste pot. 
Alles waar een plant in groeit of mee 
ondersteund wordt is bij Van Tuijl te 
vinden. 

In deze catalogus nemen wij u mee 
langs het assortiment dat gericht is 
op de zachtfruit sector. 

Onze missie is het behartigen van de 
belangen van de kwekers en daarin 
staat service hoog in het vaandel! 

Wij garanderen korte levertijden en 
door ons eigen transport kunnen wij 
alles in het werk stellen om snel en 
effi ciënt te leveren vanuit ons eigen 
magazijn. Producten ophalen? 

Bij onze vestiging in Opheusden is 
een speciaal ingerichte Cash & 
Carry, waar u van maandag t/m 
zaterdag welkom bent en direct uw 
producten kunt meenemen.

Heeft u ideeën om een eigen zachtfruitpot, bloempot, plantcontainer of een 
ander plastic product te laten maken? Wij nemen de wensen van de kwekers in 
zowel de zachtfruit sector als in de tuinbouw hoog op. Naast het standaard 
assortiment kunt u ook voor een ‘custom made’ of te wel maatwerkproduct bij 
van Tuijl terecht. Om deze wensen te realiseren denken onze vertegenwoordigers, 
met hun jarenlange ervaring, uiteraard mee om een geschikte ‘custom made’ 
plantpot te ontwikkelen. 
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ZACHTFRUIT

PRODUCTEN
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VARIA

Het beste alternatief voor productie in de 
volle grond is de Varia. De open structuur 
van de Varia is speciaal bedacht om voor 
een zo optimale en constante luchttoevoer 
te zorgen. Dankzij de vorm en de verdeling 
van de gaten, die samen de ronddraaiende 
wortelgroei voorkomen, groeit het 
wortelstelsel veel sneller dan in traditionele 
kuipen.

Liters:
varianten tussen 110 en 375 liter
Doorsnede:
varianten tussen 65 cm en 102 cm

ERCOLE

De Ercole pot garandeert veel voordelen. 
De planten tonen in deze potten een veel 
snellere groei en eenmaal in de volle grond 
geplant, zorgt hun goed ontwikkelde en 
sterke wortelkluit voor een gezonde en snelle 
doorgroei. Het beluchtingssysteem van deze 
pot blokkeert de groei van de wortels die in 
contact met lucht en licht komen te staan 
en voorkomt dus ook de ronddraaiende 
wortelgroei.

Liters:
varianten tussen 1,3 tot 90 liter
Doorsnede:
varianten tussen 14 cm en 60 cm

VASO MISS

De Vaso Miss is ontwikkeld op basis van de 
ervaringen vanuit de Ercole en Super Ercole 
potten. Voorkomt ronddraaiende wortels dus 
ideaal voor fruitbomen en planten.  
Vaso Miss, de beste keuze voor gezonde en 
snelgroeiende wortels.

Liters:
3 liter
Doorsnede:
19 cm

SUPER ERCOLE

De Super Ercole is een nieuwe pot met 
gaasbodem. Met het vernieuwde 
bodemsysteem krijgen de wortels die door 
de structuur van de Super Ercole pot naar 
beneden groeien nog meer zuurstof. De 
openingen in de onderste rand versterken 
de anti-ronddraaiende werking.

Liters:
varianten tussen 3,5 en 45 liter
Doorsnede:
varianten tussen 21,5 cm en 45 cm



SUPER ERCOLE VIERKANT

De Super Ercole pot in een vierkante 
uitvoering. De onderkant van de pot toont 
een uitsparing in de vorm van een 
afgeknotte kegel, waardoor, in combinatie 
met de vele gaten, de drainage en 
zuurstoftoevoer naar de wortels uitstekend is. 
Ook succesvol in hydrocultuurtoepassingen.

Liters:
6,5 en 9 liter
Doorsnede:
20 cm en 23 cm

ERCOLE KWEEKBAK

Deze kweekbak is de ideale oplossing voor 
de gezonde en sterke groei van zachtfruit 
planten en met name voor de blauwe 
bosbes. De uitstekende drainage van de 
Ercole kweekbak komt de groei en 
gezondheid van de planten alleen maar ten 
goede.

Liters:
45 liter
Formaat:
69x28,5x28,5 cm

VEGA

De Vega pot heeft een moderne uitstraling 
en alle eigenschappen van een pot geschikt 
voor kweek en teelt, maar dan met een 
vierkante vorm. De kruisbodem bevorderd 
de perfecte teelt en is uitermate geschikt 
voor hydrocultuur.

Liters:
varianten tussen 2 en 30 liter
Doorsnede:
varianten tussen 14,2 en 36,5 cm

ERACLE

De Eracle is een pot die perfect is voor jonge 
planten. De niet-wortelende functie en de 
‘FEET’ die de bodem van de pot uit de grond 
plaatst, garanderen een perfecte 
combinatie van lucht en water, dus een 
optimale groei van wortels.

Liters:
varianten tussen 2 en 35 liter
Doorsnede:
varianten tussen 17 en 43 cm
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ERACLE FRUIT

De Eracle Fruit pot is de perfecte pot voor 
bosbessen. Deze pot garandeert een 
perfecte combinatie van lucht en water 
voor een optimale groei van de wortels. 
Door de voetjes onder de potten, staat de 
pot niet direct op de grond.

Liters:
4, 6 en 10 liter
Doorsnede:
19 cm - 21,5 cm en 26 cm

SUPER ERACLE

Na de behaalde successen met de teelt in 
Eracle potten is de Super Eracle pot 
ontworpen! Deze pot presteert nog beter 
dankzij de ventilatie door de talrijke 
openingen van de bodem. Op deze manier 
ademt het wortelstelsel en wordt de plant 
sterker en gezonder.

Liters:
50 en 75 liter
Doorsnede:
51 cm en 60 cm

SUPER VEGA

De Super Vega pot heeft als doel het 
wortelstelsel van de plant te ontwikkelen en 
sterker te maken. De geperforeerde 
profielen zorgen voor een juiste groei naar 
beneden van de wortels. De bodem met 
haar afgeknotte kegel-uitsparing en 
meerdere openingen zorgt voor een 
constante afvoer van water en toevoer van 
zuurstof voor een perfecte kweekomgeving. 

Liters: 
9 en 16 liter
Formaat:
25x25x25,5cm / 30,5x30,5x30,5 cm 

VIERKANTE POT

Een prachtige collectie met vierkante 
kunststof potten van geregenereerde 
Polypropyleen-Copolymeer, perfect voor
de teelt van olijfbomen, bosplanten en 
fruitgewassen. Bijzonder geschikt voor 
hydrocultuur en verkrijgbaar in diverse 
kleuren.

Liters:
varianten tussen 1,4 en 11 liter
Formaat:
varianten van 10x10x17 cm tot 22x22x26 cm
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TAP POT

De Tap-pot is speciaal ontwikkeld voor 
planten met een penwortel en wordt in het 
bijzonder aanbevolen voor fruitbomen. 
De geribbelde binnenkant en snelle 
afvoergaten, zorgen ervoor dat de wortel 
recht naar beneden groeit en niet draait. 
De steunen houden de onderkant van de 
pot met een kleine afstand van de grond 
om eventuele vochtproblemen en ontstaan 
van schadelijke organismen tegen te gaan.

Liters:
5, 6 en 7 liter
Doorsnede:
16,8 cm

AARDBEIENBAK 1 M

De Vatuplast aardbeienbak is met zorg 
ontwikkeld voor de aardbeienteelt en met 
een hoogte van 16cm en een lengte van 
100cm hebben de aardbeien voldoende 
ruimte om te groeien. In deze aardbeienbak 
is ruimte voor een achttal verschillende  
aardbeienplanten, daarnaast is de bodem 
van de aardbeienbak voorzien van  
drainage gaten. 
* Deze aardbeienbak is verkrijgbaar in de kleuren zwart 
en grijs en andere kleuren op aanvraag.

Liters:
14,7 liter
Doorsnede:
1 meter

AARDBEIENBAK 1,25 M

De Vatuplast aardbeienbak 1,25 meter 
wordt door onze kwekers al jarenlang met 
veel succes ingezet. Met een hoogte van 
16cm en een inhoud van 18,3 liter is deze 
uitermate geschikt voor aardbeienteelt en 
ander zachtfruit. Deze Vatuplast aardbeien-
bak bestaat uit 8 gaten en heeft een lengte 
van 1,25 m.
* Deze aardbeienbak is verkrijgbaar in de kleuren zwart 
en grijs en andere kleuren op op aanvraag.

Liters:
18,3 liter
Doorsnede:
1,25 meter

ZACHTFRUIT POT EV 1,8

Deze Valtuplast zachtfruit pot heeft een 
inhoud van 1,8 liter met eb + vloed bodem, 
waardoor deze uitermate geschikt is voor 
diverse soorten zachtfruit. 
Met zorg ontwikkeld én in samenspraak met 
onze kwekers is dit product ontstaan. In de 
bodem zijn 16 drainage gaten verwerkt. 
Tevens is deze pot aan de bovenzijde  
voorzien van een etiketsleuf. 

Liters:
1,8 liter
Doorsnede:
12,4 cm
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Dankzij de ontwikkeling van de 4,7 liter hoge voet pot hebben wij minder 
vastgroei en een betere drainage. De nestbare ‘Zachtfruit met HV 4,7’ geven ons 

minder voorraad en een transport voordeel. 
– Genson Quality Plants –

De 17cm zachtfruit pot met HHV is in de automatisering zeer goed te 
verwerken. Ook geeft deze pot minder vastgroei van de wortels onderdoor. 

– Puijk Fruit –



ZACHTFRUIT POT MET HV 1,8 

De Vatuplast zachtfruit pot is ook 
verkrijgbaar met hoge voet en dat resulteert 
in deze sterke pot. Deze pot heeft ook een 
inhoud van 1,8 liter waardoor deze 
uitermate geschikt is voor de teelt van 
zachtfruit. De hoge voet zorgt ervoor dat 
de wortels minder makkelijk vastgroeien. 

Liters:
1,8 liter
Doorsnede:
12,4 cm

ZACHTFRUIT POT MET HV 4,7

Nieuw in ons Vatuplast assortiment is deze 
vierkante zachtfruit pot met een hoge voet.
Samen met één van onze klanten ontwikkeld 
en nu al een succes voor zijn zachtfruitpro-
ducten. Deze pot heeft een inhoud van 4,7 
liter. De hoge voet is bedoelt om wortel-
hechting tegen te gaan en in de bodem 
zijn diverse drainage gaten verwerkt. Deze 
nestbare potten bieden tijdens transport 
ruimtebesparing.

Liters:
4,7 liter
Doorsnede:
20 cm

ZACHTFRUIT POT MET HHV

Een zachtfruit pot met een extra hoge voet is 
aan ons Vatuplast assortiment toegevoegd 
en is uitermate geschikt voor 
zachtfruitproducten. Deze pot is 17 cm heeft 
een inhoud van 2,3 liter en is daarnaast 
nestbaar, zodat deze ruimte bespaart in 
opslag en transport. De hoge voet zorgt 
voor minder vastgroei van de wortels en in 
de bodem van de pot zijn diverse drainage 
gaten verwerkt.

Liters: 
2,3 liter
Doorsnede:
17 cm

ZACHTFRUIT POT HV & Y

Een zachtfruit pot met een extra hoge voet is 
uitermate geschikt voor zachtfruitproducten. 
Deze pot is 17 cm en heeft een inhoud van 
2,3 liter en heeft het uiterlijk van de zachtfruit 
pot op de afbeelding hiernaast, maar dan 
met tweetal andere bodems! 
Een Y en een HV uitvoerig.

Liters:
2,3 liter
Doorsnede:
17 cm
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K-12 PP LIGHT MODEL

De K-12 liter pot is een dikwandige en sterke 
pot voor de teelt van zachtfruit. 
Deze lichtgewicht pot heeft een inhoud 12 
liter en met zijn doorsnede van 32 cm is dit 
een perfecte keuze. De potten zijn 
geproduceerd van 100% gerecyclede 
grondstoffen Polyethyleen en Polypropyleen.

Liters:
12liter
Doorsnede:
32 cm

K-18 LITER

De K-18 liter pot heeft zoals de naam het al 
zegt een inhoud van 18 liter en de 
bodem van de pot is voorzien van 6 
drainage openingen. Deze krachtige pot is 
zeer geschikt vor de teelt van 
zachtfruitproducten. De standaard kleur is 
zwart, maar andere kleuren zijn op aanvraag 
mogelijk. 

Liters:
18 liter
Doorsnede:
38 cm

K-20 LITER

De K-20 liter pot is een dikwandige pot die 
standaard in de kleur zwart uit voorraad 
leverbaar is. Doordat deze pot extra sterk is, 
kan deze met gemak meerdere malen 
gebruikt worden voor de teelt van zacht-
fruit. De bodem van de pot is voorzien van 6 
drainage openingen. 

Liters:
20 liter
Doorsnede:
34 cm

K-23 LITER

De K-23 liter pot is een krachtige pot die 
speciaal voor de teelt van de 
zachtfruitproducten is ontwikkeld. De inhoud 
van deze pot is 23 liter en beschikt over en 
een zestal drainage openingen. 
De standaard kleur is zwart, maar andere 
kleuren zijn ook op aanvraag mogelijk. 

Liters:
23 liter
Doorsnede:
41 cm
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Alles voor de kweker! Dus niet alleen de potten, maar ook 
bindmiddelen, boompalen, bamboestokken en noem maar op. 

Alles om ervoor te zorgen dat het zachtfruit dé beste omgeving heeft 
om te groeien. 

Bij onze speciaal ingerichte Cash & Carry in Opheusden kunnen deze 
toebehoren opgehaald worden, maar uiteraard bieden wij ook de 

mogelijkheid om deze producten met ons eigen transport af te leveren. 

Cash & Carry Opheusden
voor al uw zachtfruit producten

Van Tuijl - voor de kweker -

Pottenveld 2
4043 AB Opheusden
Voor onze adressen te Haaften en Tuil bezoek www.vth.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 07:00-17:30
Zaterdag: 07:00-12:00

Buiten openingstijden iets afhalen?
Dirk Meijsen 06-20413264

ZACHTFRUIT

TOEBEHOREN



ZACHTFRUIT

TOEBEHOREN

STEKTRAYS

De stektrays zijn handig bij het opkweken  
van jonge planten en ideaal voor alle  
verschillende zachtfruit soorten.  
Door de vierkante vorm wordt alle ruimte 
benut. 
 
Voor advies over de soorten stektrays kunt  
u bij van Tuijl terecht.
 

BOOMPALEN

Een ruime keuze aan boompalen zowel 
behandeld als onbehandeld voor de 
perfecte groei van de fruitbomen. 
De boompalen zijn gepunt en verkrijgbaar in 
varianten vanaf 1 meter tot en met 3 meter 
hoogte. 

BAMBOESTOKKEN

Ter ondersteuning van appelbomen, peren-
bomen of bijvoorbeeld kersenbomen zijn 
bamboestokken de beste keuze. 
Dit 100% natuurproduct heeft een zeer hoge 
buigweerstand en lange levensduur.  
Verkrijgbaar vanaf 2 ft tot en met 20,5 ft.

KOKOSSCHIJVEN

De kokoschijven uit ons assortiment voldoen 
aan de strenge eisen van onze 
zachtfruitkwekers! 
Dé perfecte grond om in te telen en 
verkrijgbaar in de maten 12 t/m 30 cm, 32 
cm, 34 cm, 36 cm, 38 cm, 40 cm en 50 cm. 
Deze kokosschijven zijn direct uit voorraad 
leverbaar. 

www.vth.nl14
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RECYCLED BOOMBAND STEEKETIKET

TREEFIX KLEINFRUITCLIPS EN STAMHALTERS

STEKSCHAAR ARS

ITALIAANSE HARDE POTTEN BINDBUIS

AUTOGORDEL



YOUNG PLANTS

PLANTPAPER
Als exclusief dealer van PlantPaper, 
producent van biologisch 
afbreekbaar papier en machines 
voor paperplugs, staan wij volledig 
achter de slogan van PlantPaper:
‘Let’s grow together’!

PlantPaper heeft uitstekende 
resultaten behaald in de fruitsector 
waarbij een kortere voortplantingstijd 
en een gezondere en sterkere 
wortelontwikkeling als voordelen 
worden genoemd. 

PLANTPLAPER MACHINES
De PlantPaper machine bestaat in 
twee verschillende versies. 
De half-automaat maakt de 
pluggen, die door de kweker zelf in 
de tray gezet worden. 
Deze versie is zeer geschikt voor de 
kleinere kwekers, die verschillende 
diameters pluggen willen draaien. 
De volledig automatische versie – 
zoals bij Genson (pagina 18) – zet de 
pluggen zelf in de tray en prikt een 
plantgat. 

De machines zijn ‘plug & play’ en zo 
ontworpen dat alle onderdelen heel 
gemakkelijk toegankelijk zijn. 

BIOBASED POTJES
De Paperpot is een 100% biologisch afbreekbare papierenhoes die groeimedia 
omhult en conventionele plastic potten of zakken vervangt. De Paperpot gaat met 
de plant mee naar het veld of de tuin, waar de wortels gemakkelijk door het papier 
heen groeien. Anders dan andere papiersoorten op de markt laat het PlantPaper 
papier geen microplastic of lijm achter waardoor het biologisch afbreekbaar is en 
dus milieuvriendelijk. Het gaten patroon in het papier zorgt voor betere ventilatie en 
vaak een snellere en verbeterde wortelstructuur van de jonge plant.

www.vth.nl16
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PLANTPAPER TESTEN?
Wilt u PlantPaper eerst zelf uitproberen in uw eigen substraat? Dat kan! Van Tuijl 
en PlantPaper komen graag naar u toe zodat u zelf kunt testen en uiteraard 
vertellen zij graag alles over de PlantPaper machines en de Paperpots. 

Wilt u meer weten over PlantPaper? Dan mag u altijd contact opnemen met 
Frits van Duijn via frits@vth.nl of 06-57351255
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GENSON GROEP EN VAN TUIJL OVER

PLANTPAPER

Binnen een jaar na aanschaf van een PlantPaper plugmachine klopte de 
Genson Group alweer bij Van Tuijl aan, want men wilde een tweede! Voor de 
Genson Group zijn de plugmachines een essentieel onderdeel om meer grip te 
krijgen op het bedrijfsproces en verdere automatisering mogelijk te maken. Tevens 
passen de biobased potjes perfect bij het streven naar grotere duurzaamheid. 

Operationeel Directeur Ronald de Meester; “Voor de zachtfruit wereld is dit 
revolutionair en zijn we onze tijd vooruit. De retail wil dat we steeds meer naar 
biobased gaan en daar passen de Paperpots perfect bij. Bovendien krijgen onze 
klanten een meer uniforme kwaliteit long cane planten, omdat ze geen 
groeistilstand hebben opgelopen bij de overplant naar de potten. Dit moeten we 
nog regelmatig vertellen, maar onze klanten raken steeds meer overtuigd van de 
voordelen.”

ALLES IN EIGEN HAND
De Genson Group produceert zowel planten als zachtfruit en in beide takken is 
het bedrijf toonaangevend. De aanvankelijke belangstelling voor Paperpot was 
kwaliteitsgedreven. “Als je pluggen moet inkopen, verhoogt dat de kostprijs sterk.
Je kunt eigenlijk beter potgrond kopen en zelf pluggen maken. Met deze 
PlantPaper machine is dat goed mogelijk en bovendien hebben we zo het gehele 
proces in eigen hand én we willen naar automatisch steksteken met een robot. 

Operationeel directeur van de Genson Group Ronald de Meester (l) en Frits van Duijn (r) van leverancier 
Van Tuijl bij de paperpotmachine
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Zelf de potten kunnen maken is daar een essentieel onderdeel van. 
Bij de frambozen en bramen verkopen wij vooral long cane planten. Die gaan 
naar alle Europese landen en naar Afrika. Sommige afnemers willen juist pluggen 
en bij hen hebben we met de PlantPaper machines een onwijs belangrijke troef in 
handen. Zij kunnen de plantjes in Paperpots met twee handen planten, omdat ze 
helemaal los in de trays zitten. Makkelijker en sneller! Dat voorziet duidelijk in een 
behoefte”, vertelt Ronald de Meester. 

Ronald de Meester

VAN TUIJL ALS TROTSE LEVERANCIER
Accountmanager Frits van Duijn: “Het 
concept en het apparaat zijn ontwikkeld 
in Denemarken door PlantPaper en  
Van Tuijl is de leverancier met eigen  
servicemonteurs,  waardoor wij de  
machines en de werking van binnen 
en van buiten kennen. PlantPaper is als 
eerste gestart met gecertificeerd  
milieuvriendelijk papier, wat helemaal 
binnen de visie van Van Tuijl past.  
Het uitgangspunt was om papier te  
maken zonder lijm en polyester, waarvan 
de precieze samenstelling nu uiteraard 
bedrijfsgeheim is. De mechanisatie is er 
later bijgekomen. Maar de combinatie is 
dé kracht van het concept! 

“Wij gebruiken de machines maar 2,5 maand per jaar voor de 
eigen planten de rest van het jaar voor anderen. 

Op deze manier creëren we voor onszelf een verdienmodel.”

Inmiddels zijn er ruim vijftien paperpotmachines verkocht in Nederland en België 
aan opkweekbedrijven van snijbloemen, zachtfruit, perkgoed, grassen, medicinale 
planten en succulenten.
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