ACTUEEL

Planten met horten en stoten
Hoewel hier en daar nog een aantal gewassen gerooid moet
worden, is het planten van de voorjaarsgewassen ook al volop
aan de gang. BloembollenVisie maakte een rondgang langs de
verschillende regio’s om een beeld te krijgen van de stand van
zaken op dit moment. Duidelijk is dat het weer opnieuw de
nodige roet in het eten gooit. ‘Het is hollen of stilstaan.’
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Joost Wante, A.C. Wante & Zn., Breezand

‘Structureel veel water’
In het Noordelijk Zandgebied spreken we Joost
Wante van bloembollenkwekerij A.C. Wante & Zn. aan de Molenvaart in Breezand. “Wij
kweken in totaal zo’n 34 hectare bloembollen
in de Anna Paulownapolder, Julianadorp en
’t Zand. Daarbij gaat het om 13 hectare tulpen,
5,5 hectare narcis, 3,5 hectare oxalis, 1,5 hectare krokus, en 11 hectare bijzondere bolgewassen”, beschrijft Joost de kraam. Het planten
van de voorjaarsgewassen start op de kwekerij
van Wante traditioneel in de eerste week van
oktober. “Dat hebben we ook dit jaar aangehouden. Het begon heel goed, het weer werkte
prima mee… totdat het flink begon te regenen.
We hebben hier de laatste weken structureel
last van veel water.” Voor het plantwerk betekent dit: hollen of stilstaan, ervaart Joost. “Je
kunt eigenlijk niks meer plannen, je moet het
gewoon per moment bekijken. In elk geval kun
je niet ver vooruit kijken. Vandaag viel het weer
bijvoorbeeld tegen, we kregen meer regen dan
we hadden verwacht. Toch hopen we onze
planning wel te halen: eind november moeten alle bollen in de grond zitten. Dat redden
we wel, we zitten ondanks het weer toch redelijk op schema.” Ondertussen gaat het rooiwerk
ook gewoon door, dat loopt op het moment van
het interview door het planten heen. “We hebben nog zo’n 2 hectare te gaan en dan is ook dat
werk afgerond.” Het beplantingsplan is in grote
lijnen hetzelfde als vorig jaar. “Dus: we krimpen
niet en we breiden niet uit. Dat is een bewuste keuze, we willen ons namelijk focussen op
kwaliteitsverbetering. Dat betekent dat we een
aantal oude soorten – zoals Fashion – langzamerhand gaan afbouwen om deze te vervangen door nieuwe soorten zoals Lady Chantal en Anfield. Zo willen we langzamerhand
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ge marktontwikkelingen is Joost ‘niet ontevreden’. “Qua bijgoed was het vrij rustig, maar tulp
loopt bijvoorbeeld aardig. Het is even afwachten wat de bloemenprijzen gaan doen, maar
wij zien het seizoen wel positief tegemoet. Ik
durf het bijna niet te zeggen, want we hebben
het al eens eerder gedacht, maar het lijkt erop
dat we langzamerhand uit het dal klimmen.”

‘Het is even afwachten
wat de bloemenprijzen
gaan doen, maar wij zien
het seizoen wel positief
tegemoet’
Arie Vriend, Vriend Flower Bulbs BV, Sijbekarspel

‘Keurig op tijd klaar’
Vriend Flower Bulbs BV in het West-Friese Sijbekarspel teelt 30 hectare tulpen en 30 hectare
sjalotten in Sijbekarspel en 3 hectare Itoh pioenen in Friesland. Arie Vriend – die het bedrijf
runt met zijn broer Jack – kijkt ‘niet ontevreden’ terug op het plantseizoen. “Wij zijn rond
half oktober begonnen en die eerste week viel
het wel mee met het weer. Later kwam er alsnog heel wat water, maar we hebben er aardig
omheen kunnen werken. Gemiddeld plantten
we zo’n 2,5 hectare per dag. Afgelopen zaterdag
(16 november, red.) hebben we de laatste bollen geplant, dus we zijn keurig op tijd klaar.”
Op de West-Friese klei is nettenteelt een voor
de hand liggende keuze. Dat geldt ook voor
Vriend Flower Bulbs. “Wij werken nog op de
ouderwetse manier, met buisnet. Daar kiezen
wij voor omdat we veel kleine partijtjes hebben: op 5 hectare telen wij zo’n honderd soor-

ten. Die rooien we naar boven, daar laten we
ze even liggen om ze later binnen te halen. Op
deze manier kunnen we het werk wat spreiden en hoeft niet alles in een keer te gebeuren.”
Het teeltplan kent geen ingrijpende wijzigingen in het nieuwe seizoen, in elk geval niet qua
omvang. “We blijven globaal dezelfde oppervlakte telen, we hebben iets minder geplant.
Het teeltplan is optimaal afgestemd op wat we
kunnen verwerken en bewaren. Als we zouden
gaan uitbreiden, moeten we investeren. Aangezien wij nog geen opvolgers hebben, is dat geen
optie.” Vriend Flower Bulbs is wel nadrukkelijk bezig met vernieuwing van de kraam. “We
veredelen zelf en kopen ook geregeld nieuwe
soorten in. Daarbij gaat het om wat zwaardere
soorten, zoals Snowboard. In 2015 komen we
op de markt met de eerste virusvrije gele tulp,
genaamd Novisun.” De voornaamste afzetmarkt voor Vriend Flower Bulbs is de broeierij. Arie heeft dan ook redelijk goede verwachtingen voor het komende seizoen. “De laatste
twee jaar trekt de markt redelijk aan. Helaas zal
het seizoen nu wat later beginnen omdat we
door het weer vertraging hebben opgelopen.
Het is even afwachten wat dat voor de prijs
doet, maar wij merken wel dat er veel vraag is.
Vooral de belangstelling voor nieuwe soorten
is groot, en daar zitten wij goed in, dus we hebben goede hoop voor de toekomst.”
Pieter Mulder, Mulder Tulips, Rutten

‘Het is mooi gegaan’
Bloembollenkwekerij Mulder Tulips in Rutten
teelt 80 hectare tulpen en 5 hectare narcissen
op de lichte zavelgronden van de Noordoostpolder. “We zijn eind september al begonnen
met het planten van de narcissen”, vertelt Pieter Mulder. “Die zaten dus mooi op tijd in de
grond. Op 10 oktober startten we met het planten van de tulpen, dat doen we meestal rond
die periode. Daarna volgde een regenperiode en hebben we een dag of tien niet kunnen
planten, maar dat was geen probleem. We
hadden tijd genoeg, dus we hebben het betere
weer rustig afgewacht. Alles bij elkaar denk ik
dat wij veel geluk hebben gehad, het was hier
niet zo nat als in andere regio’s.” Daar komt bij
dat Mulder Tulips dit jaar de hand heeft kunnen leggen op een paar bijzonder goede percelen, vertelt Pieter. “Dat zijn nieuwe kavels
met mooie, verse grond. Daar zijn we specifiek naar op zoek gegaan in verband met de
zuurgevoelige soorten waarmee wij werken.
Aanvankelijk waren we bang dat we te weinig grond zouden hebben, er is namelijk een
enorme grondhonger in de NOP, maar dat pakte gelukkig goed uit.” Het planten op zich ging
voorspoedig, per dag wist Mulder Tulips zo’n 3

Resumé
Na een redelijk mooie zomer, leek zich een probleemloos plantseizoen voor ons uit te
strekken. En toen was daar opeens die lang aanhoudende regen. Daar hebben kwekers in
de verschillende regio’s wel wat last van ondervonden. De Noordoostpolder lijkt de minste overlast te hebben ervaren. Uiteindelijk zullen toch alle bloembollen weer op tijd in de
grond zitten. BloembollenVisie maakte een rondgang langs de diverse regio’s om een beeld
te krijgen van de stand van plantzaken op dit moment.

tot 4 hectare te verwerken. Op het moment van
het interview is er nog slechts een plantdag te
gaan en dan zitten alle tulpen in de grond. “Het
is mooi gegaan.” Het beplantingsplan kent geen
wijzigingen. “Wij zoeken het vooral in de vernieuwing van ons assortiment en soorten die
optimaal renderen. Zo breiden we uit in Tom-

pouce en Match en nemen we afscheid van
Full House omdat die onvoldoende presteert.”
De bollen van Mulder Tulips ‘gaan alle kanten
op’, zowel naar de broeierij als naar de export.
“Deze grond maakt de bollen geschikt voor
elke markt.” Pieter is ‘positief gestemd’ over
het aanstaande seizoen. “De bloemenprijzen

waren het afgelopen seizoen prima, de broeierij heeft best goed gedraaid en dat is ook positief voor ons. Het is jammer dat de tulpen dit
seizoen laat zijn waardoor we een deel van de
markt gaan missen, maar de sfeer is erg tulpen
minded en de stemming is goed. Ik heb er wel
vertrouwen in.”
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