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DARTHUIZER GROEP, SPECIALIST IN 
INNOVATIEVE GROENOPLOSSINGEN:

HET COMPLEX VAN DE DARTHUIZER GROEP 
LIGT DIEP VERSCHOLEN IN DE BOSSEN VAN 
LEERSUM, OP DE UTRECHTSE HEUVELRUG. 
MAAR WE ZIJN MAAR NET OP TIJD OM VAN 
DEZE IDYLLISCHE OMGEVING TE GENIETEN. 
KOMEND VOORJAAR VERTREKT HET BEDRIJF 
NAMELIJK NAAR HET GELDERSE BEMMEL.

  HARRY VAN DAM       FRANS STROUS

GERALD DANEN (LINKS) EN GUIDO ILSINK OP DE LOCATIE IN BEMMEL

‘WIJ VERBLOEMEN  
 STEDEN EN MAKEN 
 ZE ZO MOOIER’
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Hoewel Ilsink het uit nostalgische 
overwegingen jammer vindt uit Leersum 
te vertrekken, is hij toch blij met dit besluit. 
‘Het is voor iedereen beter; voor het 
bedrijf, voor de gemeente Leersum en 
zeker ook voor de natuur’, zegt hij. 
Het besluit tot het verlaten van de 
bosrijke omgeving is niet zonder slag 
of stoot tot stand gekomen. ‘We zijn 
zeventien jaar met de gemeente in 
onderhandeling geweest om onze grond 
in te brengen’, aldus de directeur/eigenaar. 
‘Het schoot maar niet op, tot we gelukkig 
met een krachtdadige wethouder te 
maken kregen, Gerrit Boonzaaijer, met 
wie we wél zaken konden doen.’

BESTRIJDINGSMIDDELEN

De omgeving, de natuur gaat er in Ilsinks 
visie erg op vooruit. ‘Natuurlijk’, stelt hij. 
‘We onttrekken jaarlijks 80.000 kubieke 
meter water aan het gebied, werken met 
bestrijdingsmiddelen, vrachtwagens 
rijden hier af en aan. Dat belast de natuur 
enorm.’ Straks komt er dus 22 hectaren 
beschikbaar, waarvan 3 hectaren voor 
woningbouw. De overige 19 hectaren 
(vergelijkbaar met 38 voetbalvelden) 
gaan terug naar de natuur. ‘De mensen in 
deze omgeving krijgen er dus een prachtig 
natuur- en stiltegebied bij’, aldus Ilsink.

Vanwege de groei, overnames, 
fusies, veranderingen binnen de 
bedrijfsactiviteiten en natuurlijk door 
de verhuizing naar Bemmel maakt het 
familiebedrijf nu nog meer dan anders 
stevig gebruik van de diensten van RSM. 
Cora van Dijk en Aiko Koster van het 
Utrechtse kantoor hebben daarbij vooral 
contact met Gerald Danen (51), financieel 
directeur bij de Darthuizer Groep. Danen 
kwam ruim 25 jaar geleden als controller 
in dienst van het bedrijf, maar bemoeit 
zich inmiddels naast zijn directe financiële 

taken ook steeds meer met algemene 
zaken. ‘Gerald is mijn rechterhand én de 
vertrouwensman van de familie’, zegt 
Ilsink.

SLAGVAARDIGHEID

‘RSM doet al zeker tien jaar alles voor 
ons op het gebied van accountancy en 
fiscaliteit’, vertelt Danen. ’En ze adviseren 
ons ook als het om privé financiën gaat. 
Dat gebeurt altijd in een erg prettige en 
persoonlijke verstandhouding. Destijds 
hadden we behoefte aan een ander 
accountantskantoor en net in die tijd trad 
er een nieuwe controller bij ons in dienst. 
Die kwam bij RSM vandaan en zo zijn we 
daar terecht gekomen.’ De Darthuizer 
Groep is nog steeds tot volle tevredenheid 
klant. ‘De lijnen zijn kort en de kennis en 
slagvaardigheid bij de mensen van RSM 
zijn groot’, aldus Danen. 

Niet alleen door groei en verhuizing 
maakt de Darthuizer Groep een 
flinke ontwikkeling door, ook in de 
bedrijfsleiding staan veranderingen op 
stapel. De volgende generatie staat in de 
startblokken om het roer over te nemen. 

‘Mijn zoon Alexander van 33 heeft eerst 
elders gewerkt en zit nu zo’n acht jaar in 
het bedrijf’, vertelt Ilsink senior. ‘Hij heeft 
eerst Mobilane UK aangestuurd en is nu 
commercieel directeur van Mobilane. Ik 
bereid hem nu voor om de leiding van het 
gehele bedrijf van mij over te nemen.’ 
Bij het nadenken en praten over dat proces 
is RSM ook nauw betrokken. ‘Dat loopt 
goed. Mede daardoor gaat het overdragen 
van het stokje de komende jaren op 
soepele wijze gebeuren’, is de overtuiging 
van de huidige directeur van de Darthuizer 
Groep.

Al sinds 1924 is het familiebedrijf, 
begonnen als kwekerij en nu actief als 
Darthuizer Groep, specialist in innovatieve 
groenoplossingen, op de huidige plek 
gevestigd. Oorspronkelijk opereerde de 
onderneming op 7 hectaren, nu op zo’n 
22 hectaren. Daar zijn in grote kassen, 
loodsen en koelcellen nog deels de 
meer traditionele bedrijfsactiviteiten 
ondergebracht, zoals het kweken van 
heesters. Inmiddels zijn de krachten 
gebundeld met een andere specialist, 
Boot & Co Boomkwekerijen, actief 
onder de nieuwe naam Boot & Dart 
Boomkwekerijen. Binnen de Darthuizer 
Groep komt het accent steeds meer 
op andere specialismen te liggen.

Zo maakt ook Mobilane deel uit van de 
Darthuizer Groep. ‘Met Mobilane leveren 
we kant-en-klare groensystemen 
als wand- en gevelbekleding’, vertelt 
directeur-eigenaar Guido Ilsink (66). 
Zijn vader nam in 1950 het toenmalige 
bedrijf over. En dan is er nog Oase-Lease, 
dat met bloembakken en hanging baskets 
straten, steden en pleinen opfleurt.

PATENTEN

De afgelopen jaren zijn Mobilane en Oase-
Lease binnen de Groep in hoog tempo 

belangrijker geworden. Met Mobilane heeft 
het bedrijf wereldwijd meerdere patenten 
in huis. ‘Het gaat onder meer om groene 
wandbekleding voor kantoren: ingelijst 
groen met daarbij uitgekiende technieken 
voor de bewatering’, legt Ilsink uit. Die is 
ook grootschaliger te gebruiken om het 
uiterlijk van parkeergarages en andere 
gebouwen te ‘begroenen’ en verfraaien.

VANDALISME

Eveneens succesvol binnen de Darthuizer 
Groep is Oase-Lease dat de openbare 
ruimte aankleedt, vooral in gemeenten. 
‘Rij je door Nederland, dan kom je overal 
onze producten tegen’, meldt Ilsink niet 
zonder trots. ‘Wij verbloemen steden en 
maken ze zo mooier. Hanging baskets, 
bloembakken en sfeerverlichting met 
groen maken het straatbeeld niet alleen 
aantrekkelijker, ze helpen ook enorm 
tegen vandalisme.’ Uit ervaring blijkt dat de 
neiging tot vernielen minder groot is als de 
omgeving er mooi, goed onderhouden en 
verzorgd uit ziet. 

‘Er was een gemeente die had gerekend 
op 8 tot 10 procent vandalisme aan de 
straatverfraaiing, maar dat bleek nog geen 
2 procent te zijn sinds we onze producten 
hadden aangebracht.’ Voordeel voor de 

lokale overheden is verder dat Oase-
Lease zorgt voor doorlopend onderhoud. 
’Wij geven de planten water en als er 
onverhoopt iets kapot gaat, maken wij dat 
binnen 48 uur in orde.’

Het kweken van heesters raakt binnen 
de Darthuizer Groep dus steeds meer 
op de achtergrond. Daar hangt ook de 
verhuizing naar Bemmel mee samen. ‘We 
zijn steeds meer in het buitenland actief 
en we breiden onze werkzaamheden nog 
continu uit’, zegt Ilsink. ‘In Leersum zijn de 
groeimogelijkheden echter beperkt en 
bovendien stonden we voor een te maken 
moderniseringsslag.’ 

HIGHTECH

‘Twee jaar geleden hebben we daarom 
een supermodern bedrijf in Bemmel 
overgenomen, Presikhaaf Kwekerijen. 
Daar is alles al hightech. Daar verplaatsen 
we nu al onze activiteiten heen.’ Dat is 
grotendeels al gebeurd. Eigenlijk hoeft 
alleen het kantoor nog naar de nieuwe 
locatie te verhuizen. ‘In het kader van onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
werken we in Bemmel intensief samen 
met werkvoorzieningsbedrijf Scalabor, 
waar mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt werken’, licht de directeur toe. GUIDO ILSINK MET ZIJN ZOON ALEXANDER

MOBILANE, ONDERDEEL VAN DARTHUIZER GROEP, LEVERT KANT-EN-KLARE GROENOPLOSSINGEN, ZOALS HIER BIJ PARKEERGARAGE DE BARONES IN BREDA.


