Over mij
NAAM: Elise Duivenvoorden
LAND: Nederland
PLAATS: Callantsoog
NATIONALITEIT: Nederlandse
Achtergrond: Universiteit Sociale Studies
SECTOR: Land- en Tuinbouw
LEEFTIJD: 1967
POSITIE: Eigenaar, Kweker van vaste planten
BEDRIJF: Kwekerij de Windroos
Tips voor leraren:
Voorbeeld van
 ecologische teelt van planten en
 een midlife twist: doe steeds nieuwe kennis
op waar je nieuwsgierig naar bent.

About me
NAME: Elise Duivenvoorden
COUNTRY: the Netherlands
CITY: Callantsoog
NATIONALITY: Dutch
BACKGROUND: University Social Sciences
SECTOR: Agriculture
AGE: 1967
POSITION: Owner, Grower of plants, especially
perennials
COMPANY: Kwekerij de Windroos, nursery of
plants
Tips for teachers:
 ecological growing of plants
 A midlife twist : find new knowledge you
are curious about.

Achtergrond en carrière
15 jaar geleden heb ik een midlife-twist
ondernomen. Ik ben van freelance journalist
gegroeid naar vaste planten kweker. Lekker met
mijn handen in de aarde, duurzame planten
kweken, die ik zelf mooi vind en dat zo ecologisch
mogelijk doen, heel stimulerend. Ik heb 1,5 ha,
dat is met 2 mensen goed te onderhouden. Ik heb
al 7 jaar vanaf de lente tot de herfst Alla, een
Poolse vrouw, in dienst. En extra vrouwenhanden
kan ik in sommige perioden, bijvoorbeeld bij het
wieden van onkruid, goed gebruiken.
Ik zit in Callantsoog, in het bollengebied, aan de
rand van de Noordzee. Ik verkoop de
wortelstokken in grote aantallen aan exporteurs,
die ze afzetten in Nederland, Duitsland, Frankrijk,
Amerika en Japan. We kweken zo’n 120 soorten,
dus zo’n 150.000 - 200.000 wortelstokken per
jaar voor wereldwijde verkoop.
Daarnaast heb ik een showtuin om te zien hoe
planten zich gedragen en een webshop, waar
tuinliefhebbers mooie combinaties van planten
kunnen kopen. Ook heb ik voor toeristen die langs
komen een aantal planten op pot voor de verkoop
erbij. Kwekerij de Windroos
Alle planten van De Windroos zijn van eigen teelt.
Geïnspireerd door tuinontwerpers en mooie tuinen.
We breiden ons assortiment jaarlijks uit.
Het land en de opstallen zijn nog in bezit van mijn

Background and career
I took a midlife-twist 15 years ago: I changed my
profession from a freelance journalist to a
cultivator of plants. With your hands rooting up
the soil, that is lovely. I let grow a non-ordinary
assortment of perennials, long living plants. The
sort of plants I let grow are those I like myself. I
cultivate them as enduring and ecological as
possible. I have 1,5 ha of ground, which I can
treat with 2 persons. From spring till autumn
Alla, a Polish woman, is helping me already for 7
years. My land and garden are placed along the
North Sea in the tourist bulb area of Callantsoog.
I sell the roots, the perennials, in big amounts, to
exporters. We nurse around 120 sorts. So I sell
around 150.000 - 200.000 perennials a year, for
worldwide sales in the Netherlands, Germany,
France, America and Japan. Besides that I have a
little garden to show the plants and for myself to
see their specific characteristics and a little sales
through my web shop Kwekerij de Windroos.
Passing by tourists can buy some plants in a pot.
I let myself inspire by the species in the English
cottage gardens. Yearly we expand our
assortment.
My parents, retired bulb- growers, are still the
owner of the land and buildings. My father knows
nothing of perennials, but I learned a lot from
him on treating the ground. He is still active in
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ouders. Mijn vader is een gepensioneerde
bollenkweker. Kennis van vaste planten had hij
niet, wel heb ik van hem geleerd het land te
bewerken. Omdat hij nog altijd veel interesse
heeft in alles wat de sierteelt aan gaat, houdt hij
mij op de hoogte van allerlei relevante zaken die
hij uit nieuwsbrieven verneemt, zoals nieuwe
regelgeving of informatie van het waterschap over
bijvoorbeeld het zoutgehalte van het water in de
regio. .
Ervaringen
De kwekerswereld is een echte mannen-branche.
Zij kweken vaak op grote schaal de economisch
gangbare soorten. Ik ben me gaan specialiseren in
vaste planten, vooral de oudere soorten, zoals ze
in Engelse tuinen staan. De heren in de sector
hadden niet gedacht dat ik als vrouwelijke kweker
een vaste plek in de sector zou veroveren, maar ik
ben steeds professioneler geworden, heb
personeel in vaste dienst en we leveren gewoon
goede kwaliteit. Ik kan er goed van leven, kan
investeren in machines en doe dat zo duurzaam
mogelijk. De schuur is dusdanig groot, dat ik een
deel van de ruimte in gebruik heb gegeven aan
een buurman met een klussenbedrijf. In ruil
daarvoor doet hij allerlei klussen die ik zelf niet
kan of wil. We ruilen dus diensten. Je bent vaak
gewend om op de gebruikelijke manier hard door
te werken. Maar hij helpt me bij het onderhoud en
verzint oplossingen en tooltjes, voor als hij vindt
dat ons ‘vrouwenwerk’ slimmer kan. Hij
ontwikkelde voor ons een zelfrijdende wied-kar, en
maakte een apparaat waarmee we heel eenvoudig
en snel palen kunnen zetten om windgaas langs te
spannen
Onze grond hier aan de kust is nogal ‘schraal’ en
ook dat vraagt om veel aandacht. Ik probeer zo
veel mogelijk mee te bewegen met de natuur, er
niet tegenin gaan. We werken met langzaamvrijkomende organische meststoffen in de grond,
maar voeden de planten ook met biologische
preparaten en minerale meststoffen via het blad.
Zodoende proberen we het bodemleven zo min
mogelijk te verstoren maar vooral te stimuleren.
Biologisch telen is nog een stap verder; dat is veel
meer ‘gestandaardiseerd’, daar mag heel weinig.
Vaardigheden/ ambities
Ik heb me het planten kwekers vak zelf eigen
gemaakt.
Het kost tijd om te leren hoe je op onze grond met
ecologische methoden planten moet kweken. Je
probeert te sturen, maar je moet gewoon
meebewegen met wat zich aandient
In deze regio ben ik met studieclubs en cursussen
ook met andere kwekers en adviseurs bezig om uit

networks of growers and farmers and follows
their newsletters. So he keeps me informed, for
instant about items as new regulations and the
quality and salt grade of the groundwater in the
region.

Experiences
It still is a bit of a ‘men’s world’, the growers and
farmers sector. They often cultivate on a big
scale, so the economic viable sorts. I am
specialised in unique sorts of perennials,
especially the older sorts, as to be seen in the
English gardens. The men in our sector probably
did not expected me, a female grower, to be able
conquering for a fixed position among them. By
professionalizing our nursery moreover and
delivering a good quality, I proved to be a stayer.
I am able to earn a good living, I can invest in
machines and do all of that as durable as
possible. Sometimes I bargain services. My shed
is so big, that I could give a piece of it to my
neighbour. In return, he offers me good thinking
by investing in durable solutions and easy tools
‘for women’ and does some repairs. He
developed for instant a self-driving car for the
weed process and to protect the plants against
the wind, an easy tool to wire poles. Our sandy
ground near the coast, is quite poor. So that
needs a lot of attention. I try as much as possible
to go with the flow of nature; anyhow not
working against nature.
We work with slow organic manure for the
ground and feed the leaves of the plants with
biologic specimen.
By doing so, we will not disturb the condition of
the soil. That is ecologic farming.
Biologic farming is a step further. The processes,
for that trade-mark, are far more standardised.

Skills/ ambitions
The professional of let growing plants, I learned
myself, with practical experimenting. It takes
time to discover which ecologic methods are
appropriate to grow plants on our ground. You
try to manage in certain directions, however the
secret is: moving along with nature.
We share our experiences and opinions in this
region in study-clubs and courses with growers,
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te zoeken hoe we op deze grond zo goed mogelijk
ecologisch kunnen telen.
Ik wil niet heel veel groter groeien, want dan ga je
nog veel meer specialisten nodig hebben.
Bijvoorbeeld mensen op kantoor voor de verkoop.
Ik kan met periodieke hulp het bedrijf nu zelf
runnen, en kan nog steeds lekker met mijn
handen de grond in.
.

farmers and advisors, to be able finding our
methods to treat our ground as ecological as
possible.
To grow much bigger, is not what I want. You
than need more specialists. For instant people at
your office for sales.
With periodical help of other (mostly) women, I
can rum my own business and it is also possible
for me to work with my hands in the soil.

Hints en Tips
 Doe vooral wat je leuk vind, waar je
nieuwsgierig naar bent, waar je alles van
wilt weten.
 Er is altijd ruimte voor kleine bedrijven.
Zoek naar een omvang die bij je past.
 Beweeg mee! Dat is ecologie.
Spreuk
Je probeert te sturen, maar je moet gewoon
meebewegen met wat zich aandient

Hints and Tips
 Do specifically things you love, things you
are curious at, where you want to know
everything about.
 There is always room for small
businesses. Get the scale that fits you.
 Go with the flow of nature, that’s ecology.
Lucky Saying
You try to manage in certain directions, however
the secret is: moving along with nature.
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