BLOEM IN BEELD

LENTETUIN BREEZAND:

Horizon verbreden en naam
De 32ste editie van de Lentetuin in Breezand staat voor de deur.
Het thema van deze editie - die plaatsvindt van 1 tot en met 5
maart - luidt ‘Liefs uit Londen’ en zwemkampioene Inge de
Bruijn zal de openingshandeling verrichten. De Lentetuin kent
traditioneel een groot aantal enthousiaste deelnemers. BloembollenVisie vroeg een aantal van hen naar hun motivatie en verwachtingen.
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“W

ij willen met name een aantal
nieuwe narcissensoorten laten
zien”, vertelt Remco van den
Berg van Bloembollenbedrijf Duin VOF uit Callantsoog. Duin is dit jaar een nieuwe inzender
op de Lentetuin. Over de aanleiding hiervoor
vertelt Remco: “Wij nemen deel in veredelingsclub NarVeCo - de NarcissenVeredelingsCombinatie - samen met Hoornsman BV, Fa. J.Th.
Kreuk en Kroon Bloembollen BV. Na een lange aanloopperiode zijn we nu zover dat we een
aantal nieuwe soorten willen introduceren.
En daar is de Lentetuin in Breezand het ideale
podium voor. Hier komen immers veel kwekers
en aan hen willen we graag laten zien dat er op
het gebied van narcissen veel meer mogelijk is
dan de gele trompetnarcissen die we allemaal
zo goed kennen.” De inzending zal onder meer
bestaan uit Joyce Spirit, Snowboard en Alnwick Magic, cultivars die aankomend jaar op
de markt worden gebracht, en nog een aantal
soorten onder nummer. “Verder bestaat onze
inzending uit verschillende soorten muscari’s
en tulpen.” Op de Floratuin in Julianadorp worden de bollen afgebroeid. “We hopen op positieve reacties, maar we zijn ook al blij als kwekers
zich geprikkeld voelen om verder te kijken dan
het traditionele. Nu leeft namelijk het idee dat
narcissen telen niet rendabel zou zijn, maar met
een vernieuwend en goed product kun je ook in
narcissen een goede boterham verdienen.”

kas.” De tulpen die de bloembollenkwekerij uit
Julianadorp inzendt, worden afgebroeid in de
kas van Arno Kroon.

‘Door nauw betrokken te zijn
bij het broeien, leren we ook
veel over de mogelijkheden
van de verschillende soorten,
dat proces is heel leerzaam’
Gevraagd naar de motivatie van Dirk en zijn
neef en compagnon Aad om mee te doen
aan de Lentetuin antwoordt hij: “Op de eerste
plaats vinden wij het leuk, de sfeer met elkaar
is heel mooi, je maakt die show echt samen.
Je spreekt collega’s en tijdens de show doe je
allerlei contacten op die heel waardevol kun-

HORIZON VERBREDEN
“Ik denk dat wij al voor de 32ste keer meedoen.
Ik weet niet beter of wij staan op de Lentetuin”,
vertelt Dirk van Zanten van bloembollenkwekerij Th.J. van Zanten B.V. in Julianadorp. “Mijn
vader is er destijds mee begonnen en hij is nog
altijd betrokken bij onze inzending. Hij doet
veel werk in het voortraject, zoals het selecteren van de bollen in de zomer en het broeien
van de narcissen en hyacinten in zijn eigen
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nen zijn. Daarbij is het goed voor je naamsbekendheid om met een stand aanwezig te zijn.
De show wordt namelijk ook door de nodige
exporteurs bezocht.” Deelname aan de Lentetuin is moeilijk in rendement uit te drukken. “Je
moet de uren die je erin steekt, niet rekenen,
dan kan het niet uit. Toch hebben wij het idee
dat we echt iets missen als we er niet bij zijn. Je
komt weer eens van de dam af, praat met allerlei mensen en doet ideeën op. Het verbreedt je
horizon. Dat mag ook best wat kosten.” Dit jaar
grijpen Dirk en Aad de show aan om een nieuwe teelt te laten zien. “Wij zijn begonnen met
Zantedeschia’s en dit is een mooi podium om
dat te laten zien. Het afbroeien van de Zantedeschia’s op pot doet Sande voor ons. Dat materiaal komt uit Ecuador, dus het is even afwachten
wat er op het moment van de show klaar is.”

SAAMHORIGHEID
In het verleden was Bloembollenkwekerij F.
Veul uit Anna Paulowna twaalf jaar lang inzender op de Lentetuin. Frans Veul junior doet
inmiddels voor het vijfde jaar mee. “Voor mij is
de Lentetuin een mooie gelegenheid om mijn
kennis te vergroten van de soorten waarmee
wij werken. Ik broei onze inzending namelijk
zelf, in een kleine kas bij ons bedrijf in Anna
Paulowna. Zo leer ik de eigenschappen van die
soorten goed kennen en kan ik onze klanten
adviseren hoe ze deze moeten behandelen.”
Frans heeft veel plezier in die voorbereidingen.
“Ik kan daar uren mee bezig zijn, ik vind het
mooi om te zien hoe soorten zich ontwikkelen.
Daarbij vind ik het een uitdaging om elk jaar
weer genoeg bloemen klaar te hebben voor de
show. Het eerste jaar propte ik de kas helemaal
vol. Nu plant ik veel minder en heb ik relatief

msbekendheid vergroten

Frans Veul in zijn kas: ‘Elk jaar beter resultaat’
meer bloemen, dus het gaat steeds beter. Elke
keer leer ik er weer van.” De inzending van
kwekerij Veul bestaat uit tulpen, narcissen en
irissen. “We laten een aantal nieuwe narcissensoorten onder nummer zien die uit de veredeling komen. In de tulpen hebben we een aantal Wirosa-mutanten die we naast elkaar op de
show tentoonstellen. We zijn benieuwd naar
de reacties, eens kijken of er interesse voor is.”
Frans geniet elk jaar weer van de Lentetuin.
“De saamhorigheid is groot. Bovendien geef je
als bollenvak je visitekaartje af aan de omgeving. De vrijwilligersactiviteiten vanuit het vak
en van buiten de sector zijn van hoog niveau.
Als de liefde voor de Lentetuin bij een van deze
partijen zou wegvallen, zal het moeilijk worden
om de show in stand te houden. Ik hoop en ga
er vanuit dat dit nooit zal gebeuren.”

KICK
Theo en Nick Smakman van bloembollenkwekerij Th.C. Smakman aan de Grasweg in Breezand zijn inmiddels voor de elfde keer inzender op de Lentetuin. “Dat we meedoen komt
voort uit onze wens om onze halfproducten
in volle glorie voor het voetlicht te kunnen

brengen. Door nauw betrokken te zijn bij het
broeien, leren we ook veel over de mogelijkheden van de verschillende soorten, dat proces is
heel leerzaam. Bovendien is de Lentetuin in de
loop der jaren uitgegroeid tot een enorm evenement. Om daar onderdeel van uit te maken,
dat geeft wel een kick.” De inzending van de firma Smakman bestaat uit irissen - met onder
andere Bucharica en George -, tulpen met
Canasta en Joint Devision, sneeuwklokjes met
S. Arnott en de dubbele Hippolyta en narcissen
met Double Campernelle. Het afbroeien van de
bollen is in handen van Arno Kroon. “De bollen worden gebroeid in de kas op de Floratuin.”
Gevraagd naar de verhouding tussen kosten en
baten van hun inzending, stelt Theo: “Als je kijkt

naar al die vrijwilligers, bedrijven en sponsors
die belangeloos hun steentje bijdragen, vallen
de kosten nog wel mee. Daar komt bij: de Lentetuin is een van de mooiste bollentuinen ter
wereld. Het laat al het moois zien dat er in het
Noordelijk Zandgebied geproduceerd wordt en
is in die zin dus onbetaalbaar. Je ziet ook veel
exporteurs hun buitenlandse gasten op de Lentetuin rondleiden en dat is voor ons ook heel
wat waard. Met die verhouding tussen kosten
en baten zit het dus wel goed.” Het thema ‘Londen’ prikkelt de fantasie van de nuchtere mannen uit de Polder. “Het zou toch geweldig zijn
als prinses Kate ook even kwam kijken? Al was
het maar omdat zij bij Buckingham Palace ook
een hele grote tuin heeft.”

Resumé
De 32ste editie van de Lentetuin in Breezand staat voor de deur. In al die jaren is de show
uitgegroeid tot een evenement met grote betekenis, zowel voor de deelnemers als voor
de regio. Wat is de motivatie van inzenders om mee te doen? Wat zijn hun verwachtingen? BloembollenVisie maakte een ronde langs een aantal van hen en noteerde hun uitspraken.

24 februari 2012 • BLOEMBOLLENVISIE • 31

