
oenhij 50werdenbeseftedat geen van
zijnkinderenhet stokje zouovernemen,
verkochtPieterHoff (62) zijn lelie-
veredelingsbedrijf enwerdhij uitvinder.
Twaalf jaar eneen slordige €14mlnaan
kosten verder staathij ophetpuntde
definitieve versie van zijn vinding tepre-
senteren: eenpapierenbakombomen
engroenten in teplanten.

Het klinktbijnabeledigendomzo
overHoffsGrowboxx te schrijven,maar
zijnontwerpomzonderkostbare enwa-
terverspillende irrigatiesystemenboom-
pjes engroenten teplanten inkurkdroge
streken, is simpel engeniaal tegelijk.De
basis is een rondebakmet eenafneem-
baardeksel van50 cmdoorsnee.

Inhetmiddenzit, net als bij eenou-
derwetse cakevorm, eenopening.Het
condenswater ende regendieophet
deksel vallen, komenvia eenpiepkleine
sifon indebak terecht,waardoorde ver-
dampingminimaal is. Viadeopening in
dehalf ingegravenbakwordt vervolgens
eenboompje geplant.Dewortels krijgen
eenheel kleinbeetjewater, dat door een
lontje onderdebakdegrond in lekt.

‘Deboompjeskrijgennet genoeg
water om in leven teblijven, endat sti-
muleert dewortels omdiepernaarwater
te zoeken.Opdriemeterdiepte is altijd
vocht. Bij gewone irrigatie gaandewor-
telsnooit zodiepenstervendeboompjes
af zodra je stoptmet irrigeren’, vertelt
Hoff.

Pieter Hoff van
Groasis met een
Growboxx.
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Hoewelhij niet graaghetwoord ‘woes-
tijn’ gebruikt, omdat er zoveel verschil-
lende soorten zijn, is deze zogeheten
Waterboxx volgensHoff zeer geschikt
omverwoestijning tegen te gaan. ‘Het
systeem is vooral geschikt voor gebieden
diedoormenselijk toedoen totaal ver-
droogdzijn.’Herbeplanting is dan van
levensbelang.Bomen leverenniet alleen
fruit, hout en schaduwop,maarhelpen
ookhet overschot aanCO2op te slaan.
Omdit onderdeaandacht tebrengen,
schreef hij het boekjeTheTreesolution,
dat gratis is tedownloaden.

Tijdens zijn vele reizennaar kwekers
in Italië, Ethiopië,Colombia enEcuador
zagHoff kale gebiedenwaarniets groei-
de.Deondernemer en ideëleuitvinder
wildehier iets aandoen. In eerste in-
stantie ontwierpHoffmetalenbakken
omcondensvocht inop te vangen. Later
kwamhij erachterdat er indemeeste
woestijnen voldoende regen valt omeen
bak te vullen. ‘Eenminuscuulbuitje van
eenmillimeter levert opéén vierkante
meter al een literwater op’, vertelt hij.

De volgende stapwas eenbakgemaakt
vanplastic, omuiteindelijk te eindigen
bij papierafval alsmateriaal. ‘Plastic
bakkenkun je, omdat je zeoverdeboom
omhoogkunt trekken zodradewortels
zijn aangeslagen, eenkeer of tiengebrui-
ken.Maarwie eenboomgaardaanlegt,
heeft geen zindaar tien jaar op tewach-
ten.Diewil eenbakna ingebruikname
gewoonkunnenvergeten.’

Deafgelopen jarenheeftGroasis, zoals
Hoffs bedrijf heet, in 31 landenoverde
helewereld zo’n200.000plastic en8500
papierenWaterboxxen verkocht.Qua
omzet stelt datnogweinig voor,maar
Hoff schat dat er tochal eenmiljoenbo-
menmeezijn geplant. Afnemers zijn tot
ophedendoorgaansgrootgrondbezit-
ters, investeerders en lokale overheden
die indegatenkrijgendat traditionele ir-
rigatie duur en inefficiënt is. Bij irrigatie
is altijd zo’n15 literwater perdagnodig.
Hoffs uitvindinghoudt eenboompje al
met 50mlperdag in leven, ennaeen jaar
groeit deboomzelfs zelfstandig.Datbe-
tekent eenenormewaterbesparing: 99%.

Uit sociale overwegingenwilHoff de
plantenbakookbinnenhetbereik van
kleineboertjes brengen.Dat vraagt om
eenkleine aanpassing vanhet ontwerp.
‘In veel vandiedrogegebieden zie jedat
de eneboer eenboompjeplant ende
ander eengeit koopt, die vervolgenshet
boompjeopeet.’ Eeneenvoudig systeem
vanplastic of kartonnen vellen, rond
gebogenen inhoogte in elkaar geklikt,
gevenbeschermingaande jonge stam.

Eenanderprobleemvoor armeboeren
zijndekosten.Omdathet jarenduurt
voor eenboompje fruit draagt, is de in-
vestering ingoedplantmateriaal eneen
Waterboxx lastig op tebrengen.Daarom

Het klinkt eenvoudig: bomenkweken in eenpapierenbak. Toch
kostte het PieterHoff vele jaren enmiljoenen voor zijnuitvinding
gereedhad. Nukomtdie binnenhet bereik vankleine boeren.

Veel water besparen
Bij gewone irrigatie
heeft een boom 15 liter
per dag nodig, bij Hoffs
Waterboxx is 50 ml
per dag al voldoende

René Bogaarts

Groasis
Met papieren
Waterboxxende
verwoestijning te lijf

heeftHoff deGrowboxxontwikkeld, een
bakwaarin snel te oogstengroenten
kunnenwordengeplant.Diewordtbin-
nenkort gepresenteerd indeVS,waar
Hoff demeeste afnemers verwacht. Een
papieren versie kost€2, die vanplastic
€10.Via zijnwebsite, tweets enYouTube
legthij uit hoehetwerkt.

‘Wereldwijdepatenten zijnduur en
tijdrovend.Nabeplantingkosthet im-
mers een jaar omte zienofdenieuwe
aanpakaanslaat’, zegtHoff opde vraag
waaromdeweg van tekentafel naar
markt zoveel tijd engeld vergde.Het
meeste geld stakhij zelf inhetbedrijf.
Enkeleparticulieren investeerden
samenzo’n€5mln.

Hoffmikt ophetMidden-Oostenen
deVS.Omdat er voordeproductie-uit-
breidingkapitaal nodig is, zoekthij
investeerders.Hoff bezit 56%vandeaan-
delen.Deomzet vanGroasis bedraagt
nu€1mln.Winstwordt erniet gemaakt.
‘Maar ik streefnaar eenomzet van
€50mlnals ik 65ben’, zegthij.

RenéBoogaarts is
freelance journalist.

Bedrijf
Groasis

Bedrijfstak
Land- en tuinbouw

Productcategorie
Plantmateriaal

Verdienmodel
Verkoop Grow- en
Waterboxxen

Financiering
€14 mln aan
investeringen,
waarvan
€5 mln via externe
investeerders

Uitdaging
Kleine boeren als
klant winnen,
investeerders
aantrekken

Impact
Waterbesparing,
strijd tegen
verwoestijning,
kansen voor
kleine boeren

T
Keukengeheimen
van een jong bedrijf

Start-up Kitchen

Chronologie

Augustus 2002
Eerste ideeën voorde
Waterboxx.

Oktober 2003
Verkoop lelie-
veredelingsbedrijf.

2006
Patent opWaterboxx.

2007 – 2009
Eerste tests.

Mei 2009
Deelnameexterne
investeerders.

Maart 2013
Eerste testsGrowboxx
met groenten.

Juli 2013
Oprichting van
Groasis

September 2016
Presentatie van
Growboxx.

Wat vindt de
neutrale inves-
teerder van deze
start-up? Deze
week: Maarten
Goossens.

‘Hetproduct van
Groasis speelt
inopeen vande
groteproblemen
inde landbouw:
deuitputting van
natuurlijkewater-
bronnen.
DeWaterboxx
biedt eenoplos-
singdie in verge-
lijkingmethet
bestaandealterna-
tief, een irrigatie-
systeem, een stuk
betaalbaarder is
voordeboer.

Maarominde
landbouween
technologie goed
op tekunnen
schalen ishet van
belangdatdeboer
eenaantrekkelijke
propositiewordt
geboden,waarbij
zijn investering
opkorte termijn
kanworden
terugverdiend
door een verho-
ging inopbrengst
eneen verlaging in
uitgaven.
Omdatdebomen
meerdere jaren
nodighebbenom
hunwortels uit te
latengroeiennaar
dieperewaterla-
gen, is het de vraag

hoe snel deboer
hier de vruchten
vanplukt.Dit zou
eenprobleem
kunnenzijn voor
snelle adoptie van
hetproduct.
Watdatbetreft
gaatmijn interesse
vooral uit naarde
Growboxx,waar-
van ik verwacht
dat deze al binnen
één jaar een ver-
beterdeoogst kan
opleveren.
Ten slotteben ik
ook zeerbenieuwd
naarde intellectu-
eel eigendomvan
Groasis.
Voor zover ikhet
kanbeoordelen
lijkt hetme lastig

omhetproduct
metpatenten te
kunnenbescher-
men.
Dit zorgt voor een
verhoogd risico
opkopiëren van
het concept:
ietswatniet ge-
schuwdwordt
in afzetmarkten
buitenEuropaen
Noord-Amerika.’

Maarten
Goossens is
medeoprichter
en principal van
agri & food-
techinvesteerder
Anterra Capital,
dat is gevestigd
in Amsterdam
enBoston.
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