
 
 

     

 

 

Vergeldt en Bouten Boomkwekers B.V. Lottum overgenomen door het Zwitserse Häberli 
Fruchtpflanzen AG. 

 

Het familiebedrijf RUTISHAUSER, dat actief is op verschillende markten en het hoofdkantoor heeft in 
Züberwangen  Zwitserland, breidt haar activiteiten op het gebied van fruit- en kleinfruit planten verder 
uit.  

Dochteronderneming Häberli Frucht Pflanzen AG, gevestigd in Neukirch-Egnach, neemt met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 Vergeldt & Bouten Boomkwekers B.V. in Lottum / Nederland 
over. 

 

Züberwangen CH / Neukirch-Egnach CH / Lottum, NL    

Häberli Fruchtpflanzen AG produceert fruit en kleinfruit-planten in Neukirch-Egnach, hun klanten zijn  
voornamelijk  tuincentra en bouwmarkten in Zwitserland en de EU.  Die Blumenfamilie RUTISHAUSER 
besloot te investeren in een EU-locatie om de positionering en strategische ontwikkeling van deze 
segmenten te versterken en uit te breiden in volume.  

Met de overname van Vergeldt & Bouten Boomkwekers B.V. breidt het haar productie capaciteit 
aanzienlijk uit en creëert zo verdere mogelijkheden voor de ontwikkeling van het bedrijf. 

Een eerste en belangrijke stap is een deel van de logistieke activiteiten voor EU-klanten te verplaatsen van 
Zwitserland naar Nederland. Dit betekent dat de levertijden voor klanten kunnen worden verkort.  
Häberli®-producten staan voor kwaliteit, bijzondere variëteiten en gezondheid. 

Vergeldt & Bouten Boomkwekers B.V. dat gevestigd is in Lottum, wordt gerund door Twan Bouten en Carl 
Vergeldt en blijft als zelfstandige dochter bestaan. Het bedrijf waar 20 mensen aan het werk zijn teelt 
hoofdzakelijk fruit- en kleinfruit-planten en verkoopt deze in bijna alle EU-landen en Zwitserland.  

Door Vergeldt en Bouten Boomkwekers B.V. over te dragen aan Häberli Frucht Pflanzen AG is voortzetting 
van het bedrijf in een vroeg stadium georganiseerd. 

Het familiebedrijf RUTISHAUSER heeft afhankelijk van het seizoen maximaal 200 mensen in dienst en is 
goed gepositioneerd in de markt. Naast het fruit en kleinfruit, kweekt Die Blumenfamilie RUTISHAUSER 
op verschillende locaties premium tulpen en potplanten voor de Zwitserse markt, exploiteert 
gespecialiseerde tuincentra en produceert via GALENUS AG CBD-hennep en Zwitserse medicinale planten 
voor de gezondheidszorg, cosmetica en medicijnen. 

 

 

Info via: 

 

Urs Rutishauser, Häberli Frucht Pflanzen AG 

Tel. +41 79798 46 29 / U.Rutishauser@haeberli-beeren.ch 

 

Twan Bouten, Vergeldt & Bouten Boomkwekers B.V. 

Tel. +31 6 29095337 / twan@vergeldtenbouten.nl 
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