Hortensiatelers Elly en Arie Slingerland, Klazienaveen:

‘De klik met de planten is er nog niet he

Elly en Arie Slingerland: ”We wilden af van de verplichte zevendaagse werkweek. Daarom zijn we overgestapt op de teelt van snijhortensia.”

Het is koud in de kas. Haast net zo koud als buiten. Elly en Arie Slingerland hebben
hun dikke met teddybont gevoerde vest aan en handschoenen. De temperatuur
voor de hortensiateelt is wel even wat anders dan die voor rozen. “Dat is wel even
wennen”, verzuchten de telers. Hun derde hortensiaseizoen zit er bijna op.

gevonden bij een rozenteler een eindje
verderop.

Alles of niets
“We begonnen blanco aan de teelt en wisten
nauwelijks iets over de teeltwijze. Een plantenkweker uit Boskoop zette ons op het
spoor van snijhortensia’s. Dat was tijdens
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Horti Fair 2007. Hij bood 36.000 planten
Vijftien jaar in de rozen vonden ze lang

voor ze eruit waren wat die nieuwe teelt

te koop aan, voldoende voor 17.000 m2 kas.

genoeg. Elly en Arie Slingerland wilden af

zou moeten zijn. Aardbeien, gerbera’s,

Binnen drie weken hebben we besloten de

van de verplichte zevendaagse werkweek. En

potanthuriums passeerden de revue, maar

uitdaging aan te gaan. We hebben de kas

wat ook meespeelde, was dat ze niet steeds

haalden het niet om redenen van te laag

in één keer vol gezet. Het is bij mij alles of

afhankelijk wilden zijn van buitenlandse

rendement, te hoge investeringskosten of

niets. Als je iets goed wil doen, dan moet je

werknemers. Bovendien zei hun gevoel dat

moeilijke verkrijgbaarheid van planten.

er helemaal voor gaan”, aldus Slingerland.

ze in de rozen bereikt hadden wat ze wilden

Uiteindelijk besloten de ondernemers de

“Achteraf gezien zijn we misschien iets te

toen ze in 1992 in Klazienaveen hun bedrijf

rozen te verruilen voor snijhortensia’s. Half

voortvarend geweest. We hebben ons van

begonnen.

november viel de beslissing en hetzelfde jaar

tevoren onvoldoende ingelezen en niet

De huidige malaise was niet de reden om

nog werd de kas geruimd. Het afscheid van

genoeg informatie ingewonnen bij voorlich-

met de rozenteelt te stoppen. Het is hen al

de rozenteelt ging rigoureus en was onher-

ters of andere telers. Of het veel had uitge-

die jaren voor de wind gegaan. “We waren

roepelijk. Rozensorteermachine, WKK en

maakt, weet ik niet. De hortensiawereld is zo

toe aan iets nieuws, een teeltwisseling”,

assimilatiebelichting werden verkocht.

gesloten als wat. Telers zijn niet zo erg bereid

zegt Arie. Het duurde nog enkele jaren

Voor de vier vaste medewerkers werd werk

om kennis te delen, hebben we gemerkt.”
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et helemaal’

Tuinbouw
Relatiedagen

De teler: “Toch denk ik dat, als we ons beter
hadden voorbereid, we geweten hadden dat
januari geen goede tijd is om te planten en
dat de planten die we gekocht hadden te
jong waren. We zijn begonnen met plantmateriaal van een jaar oud. De productie van
bloemen komt dan nog nauwelijks op gang.
Inmiddels weten we dat planten minimaal
drie jaar oud moeten zijn om een behoorlijke productie te geven.”

Weinig kennisuitwisseling
Het vergt veel van de ondernemers om de
teelt onder de knie te krijgen. Omdat er zo
weinig kennisuitwisseling is tussen telers
onderling, moeten Arie en Elly veel dingen
zelf uitzoeken en ondervinden. “Dit jaar

Elly sorteert de snijhortensia’s met de hand op lengte. Daarvoor zijn op de sorteertafel de verschillende

hebben we voor het eerst een aantal soorten

steellengtes met plakband gemarkeerd.

‘geblauwd’ door bij het watergeven kaliumsulfaat mee te geven.”

knipt. Alleen een paar late soorten staan

oogstperiode hebben we hulp van uitzend-

Tot nu toe is elk jaar een leerjaar geweest.

indrukwekkend te pronken met imposante

krachten. Dat maakt dat we meer vrijheid

Snijhortensia is een lastige teelt. Het weer

bloemen op lange rechte stelen, bollen van

hebben. Als we zin hebben, nemen we

bijvoorbeeld is van grote invloed op de groei

zeker 20 cm doorsnede. Verpletterend mooi

gewoon een middag vrij”, lacht Elly.

en ontwikkeling. Daar heb je mee te maken.

om te zien. Arie is in de kas aan het snijden.

Een plaatsje in de middenmoot vinden de

“Afgelopen voorjaar viel de oogst vier weken

Elly is in de schuur bezig ze op lengte te

telers niet plezierig. “Onze uitdaging is de

later dan we gehoopt hadden, door de lang-

sorteren. Alles met de hand. Op de sorteer-

top halen. Ik wil eruit halen wat erin zit”,

durige sneeuwval hier in het noorden. In

tafel zijn de verschillende steellengtes met

zegt Arie gedreven. “We zijn er nog niet. De

het westen van het land waren ze al weken

plakband gemarkeerd. Vijf stuks in een bos,

klik met de planten is er nog niet voor deTuinbouw

aan het snijden. Punt is dat je dan ook vier

twee bossen in een plastic emmer met een

volle honderd procent. We snappen elkaar

weken langer door gaat, met lagere prijzen.”

laagje water en voeding. Zestien emmers

nog niet helemaal.”

Ook het water geven is een stuk complexer

op een kar. De bloemen worden afgezet via

dan bij rozen. Elke soort stelt andere eisen

de bloemenveiling in Aalsmeer en Eelde.

aan hoeveelheid water en voedingstoffen.

Relatiedagen

Vaste prik
“Voor ons zijn de Tuinbouw Relatiedagen in Harden-

In de kas liggen hoofdleidingen naar elk

Meer vrijheid

berg vaste prik. Wij gaan niet met een speciaal doel,

van de twaalf rassen. Elk soort heeft zijn

Of het leuker is dan rozen? Moeilijk te

meer voor de gezelligheid. Dit jaar kunnen we het

eigen weegschaal. Daarnaast worden bij drie

zeggen, want het is zo totaal anders. In elk

mooi combineren met een bezoek aan de De Groene

rassen per twaalf planten het gewicht, de EC,

geval is het werk afwisselender en hangt de

Sector Vakbeurs, die is er naast.”

de temperatuur en het vocht in de pot gere-

oogst niet op een dag. De bloemen worden

gistreerd. De investering in het watergeef-

niet rijp. Je kunt ze gerust langer laten staan.

systeem was hoog, vooral in verhouding tot

Dat maakt deze teelt veel minder stressvol.

Arie en Elly Slingerland verruilden na vijftien

de omzet, aldus de ondernemers. Gelukkig

Als je ze niet oogst omdat het aanbod te

jaar de rozenteelt voor die van snijhortensia.

zit de productie nu in een stijgende lijn.

groot is en de prijs te laag dan is er geen

Ze stortten zich zonder gedegen voorberei-

man overboord. De bollen verkleuren dan

ding in dit avontuur en krijgen met vallen en

Meer vrijheid

van roze of blauw in de zomer naar donker-

Begin november. Het seizoen loopt ten

rood en donkerpaars in de late herfst. Daar-

einde. De kas is bijna leeg. De stookafde-

voor is ook een markt.

ling staat klaar om in december gestript

“Plezierig is ook dat we het bedrijf met

te worden. De niet-stook is bijna leegge-

z’n tweeën kunnen runnen. Alleen in de
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opstaan de teelt onder de knie. De uitdaging is
bij de top van kwaliteitstelers te gaan horen.
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