
Heemskerk Slootweg en GMN
ontwikkelen een nieuwe 
natuurcompost: HS MIX

Een groot probleem in de bollenbranche 
is de vorming van (pathogene) schim-
mels in de teelt. Hierdoor kan grote 
schade geleden worden. Heemskerk 
Slootweg heeft, in samenwerking met 
van Gent van der Meer Nuyens (GMN) 

uit Voorhout, gewerkt aan een natuur-
compost die helpt bij de bodemweer-
baarheid. Schimmels krijgen hierdoor 
minder kans om de teelt te bedreigen. 
Deze natuurcompost is bij Heemskerk 
Slootweg verkrijgbaar als HS Mix.

Met HS Mix werken aan de bodemweerbaarheid
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Wij zijn gespecialiseerd in de inzameling, 
verwerking, registratie en handel in 
diverse mestproducten. Bij agrarische 
bedrijven halen wij op verzoek de mest- 
opslag leeg en verzorgen we mestopslag 
in silo’s. We volgen strenge wettelijke 
normen op en zijn daarvoor gecertificeerd.

Goede resultaten 
op een test-teelt
We hebben de HS Mix gebruikt op 
een stuk grond waar hyacinten op 
geteeld zijn. Op een deel van de 
grond is gebruik gemaakt van HS 
Mix. Het resultaat mag er zijn. In 
de bloembollen waar de HS Mix 
gebruikt is, is duidelijk minder 
pythium zichtbaar.

Natuurcompost als 
basis voor HS Mix
Heemskerk Slootweg staat voor 
kwaliteit. Daarom is voor HS Mix 
een hoogwaardig natuurcompost 
als basis gebruikt. Deze compost is 
verrijkt met bacterieculturen die 
een beschermlaag rondom de 
wortels legt. Hierdoor is de plant 
weerbaarder tegen pathogene uit 
de bodem. 

Meer weten?
Neem dan contact met ons op. Wij 
zijn bereikbaar op (0252) 343 500.

land met HS Mix

Pythiumplekken



Nieuwe strooimachine en –techniek

Compost in 
plaats van 
plastic leggen
Heemskerk Slootweg werkt met 
veel loonbedrijven uit de regio 
samen. Bijvoorbeeld met CTB. Zij 
hebben het verschil tussen het 
gebruik van compost en plastic 
leggen getest.

Door met een nieuw ontwikkelde 
beddenstrooier compost te 
strooien tussen de geplante 
bedden, krijgt de groei van het 
gewas een zetje. De compost zorgt 
voor extra voeding en houdt 
warmte vast. Daarnaast kan het 
strooien van compost over de 
beplante bedden stuifvorming 
tegen gaan. 
De eerste resultaten zijn bemoedi-
gend. Het gewas (alchemilla) is 
wat voller en groener van kleur. 

Mede door lichte regenval na het 
strooien is stuifvorming 
voorkomen. 

De komende tijd gaat CTB samen 
met Heemskerk Slootweg en GMN 
deze nieuwe vorm van gebruik van 
compost verder ontwikkelen. 

Mestoverschot zorgt voor voordeel
Onze mest wordt goedkoper
Nederland kampt met een mestoverschot. Daarom wordt onze mestprijs 
fors lager. Informeer naar de scherpe prijzen van onze mest op 
(0252) 343 500 of stuur een e-mail naar info@heemskerkslootweg.nl.

Neem contact met ons op0252 343 500

Uitgelicht: 



Laat eens een analyse maken 
van uw grond
Dit kan gefaciliteerd worden door 
GMN. Op basis van een grondmonster 
wordt een analyse gemaakt. GMN 
onderzoekt hierbij welke stoffen nodig 
zijn om de grond te verrijken. 
Heemskerk Slootweg kan u vervolgens 
natuurcompost leveren met de stoffen 
die nodig zijn om uw grond te verbe-
teren.

Een toevoeging aan uw com-
post voor een beter resultaat
Als we het hebben over toevoegingen, 
wat bedoelen we dan? Neem bijvoor-
beeld molybdeen. Dit draagt bij aan de 
stikstof, het pigment en de chlorofyl-
synthese. Deze zijn gunstig voor de 
groei en dus de opbrengst. Planten 
kunnen geen molybdeen opnemen uit 
een zure grond. Jonge planten kunnen 

daardoor gebreksverschijnselen tonen. 
Bijvoorbeeld door vergeling van de 
bladeren. U kunt er in dit geval voor 
kiezen om uw natuurcompost te 
verrijken met kalk. Daarnaast versterkt 
kalk de cellen van uw gewas. Een 
tekort aan kalk in de grond, is dus een 
tekort aan kalk in uw product. Kalk kan 
vrij eenvoudig toegevoegd worden aan 
natuurcompost. 

Heeft u interesse in een 
analyse van uw grond? 
Neem dan contact op met Luc van 
Gent op 06 222 599 65 of met Erwin 
Buschgens 06 417 142 21 van GMN.
Wilt u weten wat de mogelijkheden 
zijn om uw compost te verrijken met 
bestanddelen om uw teelt te verbe-
teren? Of wat de kosten daarvan zijn? 
Bel dan met Heemskerk Slootweg op
(0252) 343 500. Of rechtstreeks met 
Edwin Heemskerk op 06  512 876 13.

Samenwerken voor een beter resultaat
Heemskerk Slootweg en GMN 
adviseren natuurcompost op maat
Weet u of uw grond wel echt gezond is? Of is het toch wenselijk 
om iets aan uw compost toe te voegen om een nog betere teelt 
te krijgen? Heemskerk Slootweg en GMN helpen u graag. 

Bij ons zijn de 
mogelijkheden 
grenzeloos
Vrij baan door 
afvalvergunning 
buitenland
Heemskerk Slootweg heeft 
niet alleen een afvaltransport 
vergunning voor Nederland. 
Ook voor het transport van 
gevaarlijk en niet-gevaarlijk 
afval in Duitsland, België 
(zowel Vlaanderen als Wallonië) 
en Engeland hebben wij aparte 
vergunningen. Elk jaar worden 
de vergunningen geactuali-
seerd. Daarnaast zijn wij ook 
VCA gecertificeerd. 



Contact
Heemskerk Slootweg
Pletterij 5
2211 JT Noordwijkerhout

Altijd bereikbaar op
Tel. +31 252 343 500
Fax +31 252 370 033
M info@heemskerkslootweg.nl

Rabo Noordwijkerhout
Rek. nr: NL77 RABO0 34 68 79 302
BTW nr: NL1826.56.283B01
KVK nr: 28099737

Wij hebben een gedeelte van ons 
wagenpark vernieuwd. Inmiddels 
hebben we 23 wagens. Hiervan 
voldoen 6 wagens aan de nieuwste 
emissie-eisen Euro 6. De rest van het 

wagenpark voldoet aan de Euro 5. 
Met ons vernieuwde wagenpark 
kunnen wij het transport nog beter 
uitvoeren. En u daardoor nog beter 
van dienst zijn! 

HISTORIE Een goed begin is het halve werk. 
Neem dus mest van Heemskerk’

1930 -  Motorschip 'Corrie' Het eerste 
transportmiddel van de firma Heemskerk 
was een oude trekschuit.

1935 - De ontwikkeling stond niet stil want 
een paar jaar later kwam de 'Rondom Lelijk', 
een pracht van een motorschip. 

1947 - Hannes Heemskerk kocht een Franse 
Ford en daarmee begon voor het bedrijf de 
periode van transport over de weg. 

1960 - werd de eerste kraan aangeschaft. 

Al ruim 80 jaar verstand van mest

Drie nieuwe Euro 6 wagens erbij
Ons wagenpark is vernieuwd

2004- De bedrijven Heemskerk en Slootweg 
worden officieel samengevoegd tot het huidige 
Heemskerk Slootweg.


