Totaalleverancier
van hoogwaardige tuinplanten
en boomkwekerijgewassen
Menkehorst, natuurlijk.

Huisbeurzen
Elk jaar organiseren wij twee grote bestelbeurzen in onze
eigen hallen in Hengelo. Onze voor- en najaarsbeurzen geven
u binnen één dag een volledig overzicht van het actuele
boomkwekerijaanbod van meer dan 100 kwekers uit binnenen buitenland. De ideale manier van vroegtijdig inkopen!
➔ Lees verder op pagina 10

Vollegrondskwekerij

Menkehorst Kwekerijen Een veelzijdig bedrijf

Alle producten die op onze 60 ha. eigen vollegrondskwekerij worden gekweekt zijn van uitzonderlijke
kwaliteit. Een gezond, dicht gewas met een stevige,
goed doorwortelde kluit, gekweekt op onze vruchtbare
leemhoudende Twentse zandgronden.
➔ Lees verder op pagina 12

“Bij alle bedrijfsactiviteiten staan de relaties met onze klanten en de kwaliteit van onze producten
centraal, om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van een fantastische, groene omgeving.”
Roy Menkehorst - Directeur

Menkehorst is al bijna 50 jaar een betrouwbare naam in het groen.
U bent bij ons aan het juiste adres voor het complete assortiment aan
tuinplanten en boomkwekerijgewassen. Onze passie is het kweken en

Containerkwekerij

leveren van kwalitatief hoogwaardige bomen en planten. Zo kunt u uw

Bij Menkehorst vindt u de meest geschikte bomen voor
ieder project. Op onze 7 ha. grote containerkwekerij
kweken wij meer dan 300 soorten, in allerlei maten en
vormen. Door onze jarenlange ervaring en onze unieke
opkweekmethode is de kwaliteit van onze bomen
uitzonderlijk hoog.

klanten direct laten genieten van een prachtige volwassen tuin.

Groothandel
Onze zeer ervaren in- en verkopers staan zes dagen in de
week voor u klaar voor advies en een correcte afhandeling
van al uw aanvragen en orders. Wij denken graag met u mee
en u kunt jaarrond op ieder moment uw orders ontvangen,
tot in de tuin toe.
➔ Lees verder op pagina 6

4 ha. Afhaalcentrum
Op 4 ha. afhaalcentrum vindt u een zeer
uitgebreid assortiment bomen en planten
die u direct mee kunt nemen. Alle producten
staan overzichtelijk gepresenteerd en zijn
per stuk af te nemen.
➔ Lees verder op pagina 8

➔ Lees verder op pagina 20

Website
Ook via de digitale weg kunt u bij ons terecht met uw
aanvragen en bestellingen. Op onze website kunt u ons gehele
assortiment terugvinden en eenvoudig aanvragen of bestellen.
Naast ons standaard assortiment vindt u ook twee keer per
jaar onze volledige voor- en najaarsbeurs online, inclusief
foto’s van alle planten.
➔ Neem eens een kijkje op www.menkehorst.nl

Duurzaamheid
Menkehorst houdt van de natuur. Omdat onze kwekerij integraal
onderdeel is van het landschap waarin we ons bevinden, wordt
er binnen ons bedrijf veel waarde gehecht aan een duurzame,
milieubewuste productie van onze gewassen.
➔ Lees verder op pagina 4
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Duurzaamheid

Wij houden van de natuur

“Het beste moment om een boom te planten was
20 jaar geleden. Het op één na beste moment is nu.”
Confucius

Om ervoor te zorgen dat ook de volgende generaties kunnen genieten
van onze prachtige bomen en planten, willen we onze omgeving zo
min mogelijk belasten met onze bedrijfsvoering. Hiervoor zijn we
verschillende projecten gestart.

	
Innovaties in mechanisatie en

elektrisch transport zorgen voor
een gezonde werkomgeving
Door te blijven innoveren op het gebied van
mechanisatie, verlichten wij het werk voor onze
medewerkers. Zo hebben wij, samen met 2 gerenommeerde kwekerijen, een nieuwe zelfrijdende

	
Het inzaaien van inheemse

	
Geïntegreerde gewasbescherming

wikkelmachine voor onze grote solitairplanten uit

bloemenmengsels

Bij geïntegreerde gewasbescherming is het

de volle grond ontwikkeld. Ook investeren wij in

De bloemenmengsels die wij zaaien op onze

zeer belangrijk dat elke keer weer de juiste

elektrisch transport. Naast de golfkarren voor onze

percelen zijn goed voor de bodem, verhogen

waarnemingen en beslissingen worden

klanten, onze heftrucks en onze hoogwerkers, zijn

het organische stofgehalte en dragen bij aan

genomen door onze medewerkers en externe

wij het eerste bedrijf in de Benelux dat werkt met

de biodiversiteit op en rond onze percelen.

adviseurs.

een elektrische AVANT-kniklader uit Finland.

Op onze bloemenweides wemelt het van de

	
	
Waterverbruik drastisch omlaag

bijen, vlinders, (sluip)wespen, zweefvliegen,
lieveheersbeestjes en vogels. Deze nuttige

door slim water geven

insecten en vogels bestrijden ook het

Op onze containervelden geven wij al vele jaren

ongedierte op onze boomkwekerijgewassen.

water in een gesloten systeem. Dit betekent

Door het ontstaan van een natuurlijk evenwicht

dat water en voedingsstoffen in ons bassin

krijgen plagen minder kans en reduceren we

terechtkomen en worden hergebruikt in ons

het gebruik van beschermingsmiddelen.

irrigatiesysteem.
Ook op onze vollegrondspercelen zijn wij begonnen
Toch zijn er tekenen van ziekte of stilstand die

met slim water geven. Door ondergronds water

niet direct door het blote oog kunnen worden

te geven met druppelbevloeiing beperken wij

geïdentificeerd. Hiervoor gebruiken wij drones.

de verdamping van ons kostbare water en komt

Met deze drones meten wij de plantactiviteit

het water direct bij de wortels van onze planten

op de bladeren. Een verminderde plantactiviteit

terecht.

kan duiden op problemen, waar we vervolgens
weer, vroegtijdig, op kunnen reageren.
	
Groenbemesters om het gebruik van

kunstmest te verminderen
Naast onze bloemenmengsels zaaien wij
ook groenbemesters in op onze percelen.
Groenbemesting zorgt voor een gezondere

	
Menkehorst houdt van de natuur,

daarom steunen wij Trees for All.
 fvalscheiding beperkt de impact
A
van onze afvalstromen
Wij hebben een conservatieve verbruiksin	
stelling. Dit betekent dat wij nooit méér

Bomen zorgen voor ons, daarom zorgen wij voor
bomen. Dat is het motto van stichting Trees for
All. Trees for All plant bomen in Nederland en het
buitenland en compenseert CO2-uitstoot. Sinds

bodem, een hoger organisch stofgehalte en een

gebruiken dan nodig is en dat we hierdoor zo

1999 zet Trees for All zich in voor het aanplanten

hoger stikstofgehalte, waardoor wij minder

min mogelijk verspillen. Het afval dat we toch

van nieuwe bossen, het herstellen van bestaande

meststoffen hoeven te gebruiken.

produceren wordt zoveel mogelijk gescheiden.

bossen en het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden.
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Groothandel

Allround in Boomkwekerijgewassen

Ons hoogwaardige assortiment
altijd correct geleverd op locatie

Snel geleverd in heel
Europa, het hele jaar door

“Indien gewenst,
nemen wij voor u de
gehele logistiek uit
handen! Menkehorst werkt
alleen met gespecialiseerde
vervoerders, zodat uw planten
in goede staat en op tijd op de
gewenste locatie aankomen.”
Raymond Schröder - Planning

“Ons professionele team controleert uw
bestelling, verpakt uw planten en laadt
uw bestelling op efficiënte wijze.”

Een kwalitatief hoogwaardig assortiment planten en
bomen tegen aantrekkelijke prijzen. Snel geleverd op locatie.

Bij Menkehorst Kwekerijen bent u aan het juiste

Klaas Veltman - Voorman logistiek

De voordelen op een rijtje:

Dankzij een combinatie van inkoop en eigen kweek is ons assortiment het

adres voor een breed assortiment planten en
bomen van hoge en constante kwaliteit. Door

	
Al bijna 50 jaar een betrouwbare partner

onze eigen productie en een netwerk van meer

voor hoveniers, tuincentra, kwekerijen en

dan 150 kwaliteitskwekers kunnen wij jaarrond

groothandelaren in heel Europa.

een zeer groot assortiment bomen en planten
leveren tegen aantrekkelijke prijzen.

	Groot assortiment planten en bomen door

Ons assortiment:

	Team met ervaren in- en verkopers helpt u

Heesters

Dennen

Rhododendron & Azalea

Sierbomen

Vormplanten

Bos- en Haagplantsoen

service en flexibiliteit. Wij willen u werk uit

snel bij al uw aanvragen en orders.

Vormbomen

Bollen

Halfstammen

handen nemen en denken graag met u mee. Onze

Snelle levering op locatie, tot in de tuin.

Meerstammen

Fruit

Rozen

zeer ervaren verkopers staan zes dagen in de

Haagplanten

Klimplanten

Vaste planten

week voor u klaar voor advies en een correcte

Coniferen

Siergrassen

Waterplanten

afhandeling van al uw aanvragen en orders.

“Ons ervaren verkoopteam
reageert snel op uw (aan)vragen,
denkt graag met u mee en zorgt voor
een correcte afhandeling van uw orders.”
Fedde Boom - Verkoopleider
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hele jaar leverbaar.

eigen productie en een netwerk van meer dan
150 kwekers.

Naast kwaliteit staan wij voor uitgebreide

Menkehorst Kwekerijen bedient klanten in meer dan 20 Europese landen.

Ons assortiment is ook online te bekijken en te bestellen op www.menkehorst.nl
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Cash & Carry

Snel en efficiënt
uw inkopen doen

“Door de overzichtelijke opzet
en dagelijks verse aanvoer,
vindt u altijd wat u zoekt!”
Huub Verdonschot - Voorman Cash & Carry

Op 4 ha. afhaalcentrum vindt u een uitgekiend assortiment
planten, bomen en materialen die u direct mee kunt nemen.

Ons afhaalcentrum, snel en efficiënt inkopen:
	Doordat de planten overzichtelijk zijn gegroepeerd en
u gebruik kunt maken van onze electrokarren, kunt u
snel en efficiënt uw inkopen doen.
	Altijd verse planten door dagelijkse aanvoer van
meer dan 150 kwekers.
	Er zijn geen minimum afnamehoeveelheden,
elke plant kan per stuk gekocht worden.
	Wij hebben ervaren en behulpzaam personeel.
	Ons afhaalcentrum heeft zeer ruime openingstijden
en koopzondagen in het voor- en najaar.
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“Wij begroeten jaarlijks vele honderden klanten
op onze voor- en najaarsbeurzen. Komt u ook?”
René Japink - In- en Verkoop

Binnen één dag meer dan 100
boomkwekerijen bezoeken.

Meer dan 5.000 monsterplanten,
lagen en karren.

Uniek assortiment
solitairplanten.

Meer dan 300 soorten
containerbomen.

Snel en eenvoudig uw beursorder
samenstellen met onze handige app.

Persoonlijk contact met
onze verkopers.

Huisbeurzen

De ideale manier van
vroegtijdig inkopen
In één dag 100 boomkwekerijen bezoeken? Onze voor- en najaarsbeurzen geven
u binnen één dag een volledig overzicht van het actuele boomkwekerijaanbod.
De ideale manier van vroegtijdig inkopen!
Uniek assortiment:

Nog meer voordelen:

	Binnen één dag een volledig overzicht van het

ervaring en tevreden klanten in heel Europa.

buitenland, op meer dan 6.000 m .

Persoonlijk contact met onze verkopers.

2

	Meer dan 5.000 monsterplanten, lagen en karren.
Meer dan 300 soorten containerbomen.
	Uniek assortiment solitairplanten uit de volle grond.
Veel speciale aanbiedingen.
Zeer overzichtelijke, alfabetische rangschikking.
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	Betrouwbare partner met bijna 50 jaar

actuele boomkwekerijaanbod uit binnen- en

Wij verzorgen de gehele logistiek.
Eenvoudig bestellen met innovatieve beursapp.
Leveringen ook in deelpartijen of op afroep.
	Kwaliteitsgarantie op alle leveringen.
Geheel verzorgde catering.
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Vollegrondskwekerij

Laat uw klanten direct genieten
van een volwassen tuin!

“Een gezonde, levende bodem is de basis
voor het kweken van onze kwaliteitsproducten.”
Martin Meijlink - Voorman vollegrondskwekerij

Te midden van het mooie Twentse landschap ligt onze

Wij kweken:

vollegrondskwekerij van 60 ha. Alle planten die op onze eigen
kwekerij worden gekweekt zijn van uitzonderlijke kwaliteit.

Groenblijvende haagplanten

Een gezond, dicht gewas met een stevige goed doorwortelde

Taxus

kluit, gekweekt op onze vruchtbare leemhoudende Twentse

Coniferen

zandgronden.

Dennen
Solitairheesters
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U bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan onze

Vormplanten

kwekerij. Uiteraard kunt u hier ook uw eigen planten merken.

Bollen

13

Vollegrondskwekerij

Alleen de allerbeste
groenblijvende haagplanten

Prunus laurocerasus ‘Elly’

Thuja occidentalis ‘Smaragd’

Ilex crenata ‘Green Hedge’

Taxus media ‘Hillii’

Onze haagplanten zijn van hoge kwaliteit, dus
zeer dicht vertakt en met een zeer goede kluit.

Geen tuin zonder hagen. Groenblijvende hagen geven beschutting, geborgenheid
en bieden privacy, het hele jaar door.
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Prunus lusitanica ‘Angustifolia’

Prunus laurocerasus ‘Rotundifolia’

Taxus baccata

Prunus laurocerasus ‘Herbergii’

Thuja occidentalis ‘Brabant’

Prunus laurocerasus ‘Genolia’

Tsuga canadensis

Thuja plicata ‘Martin’
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Vollegrondskwekerij

De mooiste 150 soorten
sierheesters

Syringa microphylla ‘Superba’

Parrotia persica

Cornus kousa ‘Milky Way’

Heesters
trekken de
aandacht door hun
bloei, vruchten,
bladvorm of
groeiwijze.
Cercidiphyllum japonicum

Davidia involucrata

Menkehorst kweekt 150 soorten sierheesters in grote maten van 100-400 cm
in een volwassen superkwaliteit, want ze bloeien al volop het eerste jaar in de
tuin! Waarom zou u met minder genoegen nemen?

Euonymus alatus

Syringa vulgaris ‘Charles Joly’
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Cotinus coggygria ‘Royal Purple’

Hydrangea paniculata ‘Limelight’

Magnolia loebneri ‘Merrill’

Magnolia ‘Susan’

Hibiscus syriacus ‘Oiseau Bleu’

Cornus kousa

Amelanchier lamarckii
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Vollegrondskwekerij

Vollegrondskwekerij

Vormplanten en Bollen

Dennen

Dennen versterken
het karakter van
de tuin door hun
krachtige uitstraling.
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Containerkwekerij

7 hectare met meer dan 300 soorten
bomen in vele soorten en maten

“Bomen zijn blikvangers in elke tuin of openbaar
groen. Ze brengen kleur, schaduw, sfeer en zorgen
voor een gezonde leefomgeving.”
Ronny Scheepers - Voorman containerkwekerij

Bij Menkehorst vindt u de meest geschikte bomen voor ieder project.

U kunt bij ons een keuze maken uit bomen in bijna alle denkbare hoedanigheden:
Hoogstammen van 180, 200, 225 en 240 cm

Groenblijvende bomen

Beveerde bomen

Meerstammige bomen

Bolvormige bomen

Bomen met mooie bloemen

Zuilvormige bomen

Bomen met fraaie stam

Door onze jarenlange ervaring en onze unieke opkweekmethode is de kwaliteit van onze bomen

Vormbomen (dak, lei, scherm)

Bomen met eetbare vruchten

uitzonderlijk hoog. Ze hebben allen een fantastisch wortelgestel, een zeer goede vertakking en een

Knotbomen

Bomen met opvallende bladeren

rechte doorgaande stam zonder grote snoeiwonden. De meeste van onze containerbomen bloeien

Treurbomen

Bomen met schitterende herfstkleuren

al in het eerste jaar, hierdoor geven ze de consument direct volop tuinplezier!

Bomen van 250 tot 700 cm hoog

Op onze 7 hectare containerkwekerij kweken wij meer dan 300 soorten
bomen in allerlei vormen en maten.

Veel aparte en nieuwe soorten

In de maten 6-8 tot 16-18 en zelfs tot
	
20-25-30 stamomtrek

Drachtbomen voor bijen

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’
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Gleditsia triacanthos
‘Sunburst’

Containerveld
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Containerveld

Kwaliteit wint altijd

Kom langs en maak kennis met
300 unieke soorten bomen
Onze containerbomen worden met zorg en vakmanschap gekweekt
voor de beste kwaliteit.

Informatieve fotolabels

Parrotia persica

Cornus kousa ‘Weisse Fontaine’

Cercidiphyllum japonicum

Magnolia ‘Heaven Scent’

Albizia julibrissin ‘Boubri’

Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’

Magnolia brooklynensis ‘Yellow Bird’

Waarom is de kwaliteit zo goed?
	Door het fantastische wortelgestel is de
doorgroei van onze bomen gegarandeerd.
	Alle bomen hebben een rechte, doorgaande
stam zonder grote snoeiwonden.
	Onze bomen hebben een zeer goede
vertakking, zoals u die zelden tegenkomt.
	De meeste containerbomen bloeien het eerste
jaar al, hierdoor geven ze de consument direct

“Elk jaar streven wij ernaar
ons assortiment te verrijken
met bijzondere, nuttige en
toekomstbestendige soorten.”

Acer pseudoplatanus ‘Prinz Handjery’

Albert Kremer - In- en Verkoop

volop tuinplezier!
	Duurzaam geteeld op een recirculerend
containerveld.
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Cornus ‘Eddie’s White Wonder’

Crataegus lavalleei ‘Carrierei’

Lagerstroemia ‘Muskogee’
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Menkehorst Kwekerijen

Al bijna 50 jaar uw betrouwbare partner in het groen
Zo bereikt u ons:
Groningen

menkehorst
b.v.
kwekerijen

1
Oldenzaal

Apeldoorn

Amsterdam
A1

A35

Hengelo
Enschede
Gronau

30
1

Münster

Rotterdam

Osnabrück

30

Duitsland

31
Venlo

1

Rijdt u met navigatiesysteem?
Voer dan als adres Nieuwe Grensweg 173 in.
Route vanaf de A1 Nederland
Menkehorst is gemakkelijk te bereiken vanaf de A1,
afslag 31(Hengelo Noord).

Vanaf Afslag 31
Bij de stoplichten linksaf (Oldenzaalsestraat).
Dan eerste afslag links en direct links (Pentropsdijk).
Hele weg uitrijden over het spoor en over de kruising
rechtdoor tot Menkehorst.

Menkehorst Kwekerijen staat voor:
Groothandel met expertise en snelle levering
Hoge en constante kwaliteit
Ruim 4 ha. afhaalcentrum
Ruim 60 ha. vollegrondskwekerij
Meer dan 300 soorten containerbomen
Voor- en Najaarsbeurzen
Duurzaamheid hoog in het vaandel

Ons assortiment is ook online
te bekijken en te bestellen op
www.menkehorst.nl
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