BROEIERIJ

Een exclusief sortiment, meren-

MTS MELLEMAVERSTEEG

deels gebroeid van twaalven,

‘Eén kar is de kracht

nagenoeg 100 procent A1 kwaliteit, en een betrouwbaarheidsindex van tegen de honderd.
Dat zijn enkele opvallende
gegevens uit het broeierijpaspoort van Mts Mellema-Versteeg uit Creil. Wietse Mellema en zijn vrouw Ilse broeien
2 miljoen tulpen op water en
zijn daarnaast actief in de teelt
en de veredeling.
Tekst en foto’s: Gerrit Wildenbeest

E

en bijzonder bedrijf, dat is Mts Mellema-Versteeg uit Creil zeker. In 2000
startte de uit een Friese melkveehouderijfamilie stammende Wietse Mellema (39) een
eigen bloembollenbedrijf, nadat hij via vakantiebaantjes en later loondienst bij een akkerbouw- en bloembollenbedrijf in de ban van
de bloembollen was geraakt. De veredeling
en de teelt van tulpen en Allium vormden de
eerste poten onder het bedrijf, in 2003 kwam
de broeierij daarbij. Anno 2010 vormen deze
drie activiteiten nog steeds de basis van Mts
Mellema-Versteeg. Volgens de weg der geleidelijkheid zijn vooral de kwekerij en de broeierij wel behoorlijk in omvang toegenomen. De
teelttak omvat 18 hectare, inclusief 0,3 ha Alliums. De broeierij, die loopt van week 49 (begin
december) tot week 16 (half april), is gegroeid

Wietse en Ilse startten in 2003 met de tulpenbroeierij

van zo’n 800.000 stuks naar 2 miljoen stuks.
Systeem: bulbfust-prikbak in combinatie met
het onderhoudsvriendelijke transportsysteem
Easy Carrier (van Smit Constructie) dat bestaat
uit lichtgewicht aluminium roltafels en rekken.
De tafels zijn onbeperkt verplaatsbaar en de
prikbakken staan zonder buitenbak op de rekken waardoor er een optimale benutting van
de kasruimte is. Van de in de broeierij gebruikte bollen is 95 procent afkomstig van de eigen
kwekerij.

Medewerker Edwin Lugtenberg plukt ‘Alexander Puskin’
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EÉN KAR
Op Mellema’s website (www.wmel.nl) staat
een helder overzicht van de broeierijsoorten –
een 20 tal – en de weken waarin ze aangevoerd
worden. “Dat sturen we ook altijd naar de veiling, zodat men precies weet wat er komt”. Het
schema is gebaseerd op een stabiele wekelijkse
aanvoer voor de klok (Aalsmeer) van 100.000
stuks in vijf soorten, gemiddeld 20.000 per
soort. Mellema broeit een behoorlijk exclusief
sortiment. De ervaring heeft hem geleerd dat in

Het opplanten van de bollen

van de hoogste prijs’
zijn sortiment een beperkte maar wel regelmatige aanvoer een positieve invloed op de prijs
heeft. “Eén kar, dat is de kracht van de hoogste
prijs. Per dag per soort een kar, dat is het streven.Bij een cultivar als onze paarse ‘Alexander Pushkin’ weet je dat bij drie karren de prijs
daalt. Alleen bij een soort met grotere afzetmogelijkheden als een ‘Antarctica’ kunnen drie
karren ook nog wel”.
Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in
sortimentsvernieuwing. Nu gaat dat even op
een wat lager pitje.“We zitten al hoog in het
sortiment. En de verdiensten zijn minder”. De
rode darwinhybride ‘Trick’ is een van de nieuwe soorten, waar de komende jaren het een en
ander van verwacht wordt. Vorig jaar bracht
een proefje van 5000 bloemen 42 cent per steel
op, reden om dit jaar een groter aantal te broeien: vanaf week 7 zo’n 100 000 in totaal. “’Trick’
geeft een zware bos, daar zijn vooral de Russen
gek op”. Of de prijs dan weer tot zulke hoogten
zal stijgen, is natuurlijk mede afhankelijk van de
algehele marktsituatie. En die was, zoals iedereen weet, tot 22 januari ronduit slecht. Sinds
een week of twee – we bezoeken Mts MellemaVersteeg tijdens de open dagen ter gelegenheid
van de Creiler Flora begin februari - komen er
weer wat positievere berichten van het prijzenfront. Met ruwweg eenderde van de bloemen
weg zit Mellema-Versteeg op een middenprijs
voor zijn sortiment van 13, 2 cent. De afgelopen
twee weken lag de middenprijs op 17-18 cent.
”Als we die prijs kunnen houden tot eind april
komen we gemiddeld uit op 15,5-16 cent. Dat is
ongeveer onze kostprijs en altijd nog lager dan
de middenprijs van afgelopen paar jaar die op
18 cent lag”. In deze prijssituatie is het gunstig
dat er weinig uitval is. De kwaliteit is goed, al
zijn er nu het warmer wordt wel wat meer zwe-

Het Easy Carriers systeem van Smit Constructie:
optimale benutting kasruimte

ters. Ook lijkt het gewas wat korter dan andere
jaren.“Dat zal wel in het groeiseizoen zitten”.

BETROUWBAARHEID
Een behoorlijk exclusief sortiment, gebroeid
van voor het overgrote deel twaalven, netjes
werken en een hoge mate van betrouwbaarheid in de aanvoer, dat zijn de kenmerken
waarmee Mellema-Versteeg zijn tulpenbloemen aanvoert. Afgelopen jaar heeft de veiling
het veilschema gewijzigd, maar Wietse vindt
dat er nog meer aandacht aan betrouwbaarheid moet worden gegeven. “Onze betrouwbaarheidsindex is 98-100 procent, tegen ruim
80 voor alle tulpenaanvoerders. Als wij eens
een kortje hebben, komt er altijd een keurtje
op. Zo’n partij gaat dan als A 2 vaak nog tegen
goed geld weg. Betrouwbaarheid zou beloond
moeten worden, ik vind dat alle A1 aanvoer
van aanvoerders met een betrouwbaarheid van
boven de 95 als eerste geveild moet worden”.

Vanuit zijn visie dat betrouwbaarheid boven
alles gaat, is Wietse een voorstander van beeldveilen. “Ik denk dat kopers er niet zoveel problemen mee hebben, als de aanvoer maar
betrouwbaar is. Een betrouwbare aanvoerder kan er blij mee zijn”. Bovendien: op het
punt van betrouwbaarheid doet een beeldje er
eigenlijk niet zoveel toe, dat is meer van belang
om bijvoorbeeld het rijpheidstadium te laten
zien. Mellema zelf doet feitelijk al aan beeldveilen: hij maakt van elke te veilen partij bij
de koelcel een foto, die in het klokfront komt.
Alle soorten hebben een code evenals het rijpheidsstadium. De foto die aan die beide codes
is gekoppeld wordt met de elektronisch aanvoerbrief meegegeven. “Wij voeren onze bloemen steeds op dezelfde rijpte aan, dus er hoeft
nooit zoveel gewijzigd te worden”. Hij heeft zelf
de ervaring dat zijn bloemen al veel via Kopen
op Afstand (KOA) verkocht worden. Als het zo
simpel is, waarom is er dan toch zoveel weerstand tegen beeldveilen? Wietse: “Mensen houden nu eenmaal niet van verandering”.

UITBREIDING
In principe zou er dit jaar gebouwd worden
voor een uitbreiding naar 3,5 miljoen stelen.
Met de nieuwbouw wordt vooral een betere
logistiek beoogd. Alles is er klaar voor , maar
op het laatste moment bleek de financiering
met de bank niet rond te krijgen. ‘Een paar jaar
geleden waren tulpen bij de banken alles, nu
is dat helemaal over”, zegt Wietse. Maar wat in
het vat zit verzuurt niet, dus die nieuwbouw
komt er nog wel. Overigens is het absoluut niet
de bedoeling nog veel grootschaliger te worden. “Ik vind broeien voor de massa niet interessant, in dat segment wil ik niet zitten”.
Uitleg tijdens de open dagen aan een bezoeker
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