BROEIERIJ

Van Bentem Sierteelt: broeier
Dagelijks verlaten 200.000 tulpen Van Bentem Sierteelt in
Marknesse. Dit is echter niet de enige tak van sport die Wilbert
van Bentem beoefent. Ook de verkoop van perkgoed en bloemen nam hij ter hand. Een bijzondere, en vooral geslaagde combinatie.
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T

wee inritten die leiden naar twee werelden. Wie na de rotonde bij Marknesse de Oosterringweg neemt en direct
rechtsaf slaat, komt bij een moderne tulpenbroeierij waar medio maart volop tulpen worden verwerkt. Wie de volgende afslag neemt,
komt in een hele andere wereld: violen in
allerlei kleuren, jong perkgoed dat nog in de
opkweekfase zit, en een bloemenwinkel. Beide
activiteiten verenigt Wilbert van Bentem, eigenaar van Van Bentem Sierteelt, onder een dak.
Twee werelden die prima samen gaan.

ZWAANSHOEK
De naam Van Bentem (niet te verwarren met
Van Bentem Bluefields, ook in Marknesse)
roept voor veel lezers waarschijnlijk de associatie Haarlemmermeer op, en niet Marknesse. Die associatie klopt helemaal, legt Wilbert
van Bentem uit. “Mijn vader Frans van Bentem
heeft nog steeds een bedrijf in Zwaanshoek, en
daar is ons bedrijf in feite een onderdeel van. Ik
ben zelf in 2007 hier naar toe verhuisd, omdat
we op zoek waren naar uitbreidingsmogelijkheden. In de omgeving van Zwaanshoek waren
die er op dat moment niet, en zo kwamen we
hier in Marknesse terecht. Het bedrijf waar wij
nu zitten, stond er al.”

VIER MAANDEN
In het ene deel van het bedrijf is de tulpenbroeierij gevestigd. Tussen eind december en
eind april broeit Van Bentem hier een kleine
zestien miljoen tulpen. Dagelijks verlaten zo’n
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200.000 stuks het bedrijf. Hij is gericht op afzet
naar de supermarkt. “We leveren de hoofdkleuren en zorgen ervoor dat de tulpen 35 cm lang
zijn en minimaal 24 gram wegen. Daarvoor
gebruiken we voornamelijk bolmaat 11 en in
de middenperiode ook bolmaat 10.”
Van Bentem Sierteelt is sinds dit jaar een van
de franchisenemers in Tulpen.nl, het initiatief
van broeier Joost Wesselman uit Roelofarendsveen dat is genomen om als grote marktpartij
de afzet te kunnen bedienen. De klok is geen
plaats van vermarkting meer voor Wilbert van
Bentem. “Alle tulpen gaan direct naar de eindbestemming. In de periode september-oktober
worden de meeste contracten afgesloten, en
dan weten wij waar we aan toe zijn.” Hij vindt
het prima dat de klok geen marktplaats meer
voor hem is. “Het geeft mij in ieder geval een
hoop rust. Ik weet al voordat ik ga broeien waar
ik aan toe ben.”

KORTE LIJNEN
Het sortiment dat Van Bentem gebruikt, betreft
cultivars waar een flink areaal van staat, zoals
‘Leen van der Mark’, ‘Purple Prince’, ‘Pallada’,
‘Strong Gold’, ‘Candy Prince’ en ‘White Marvel’.
Zijn leveranciers zitten allemaal in de buurt.
“We werken met een aantal vaste adressen
waar we goede ervaringen mee hebben. In
het begin hadden we meer bollenleveranciers,
maar na een paar jaar bleven de adressen waar
we goede ervaringen mee hebben vanzelf over.
De lijnen zijn kort en we zoeken elkaar ook een
paar keer per jaar op.” Zelf teelt hij geen tulpen.
Sortimentsvernieuwing is geen zaak van de
hoogste prioriteit, maar heeft wel de aandacht.
“Waar ik naar kijk is de oppervlakte in relatie
met de prijs. Wie voor de supermarkt broeit,

kan zich geen hele dure bollen veroorloven.
Daarnaast let ik erg op uitval. Ik probeer elk
jaar wel een aantal nieuwe cultivars uit, maar
lang niet alles wat nieuw is, is een verbetering.
Goed uitgangsmateriaal is het allerbelangrijkste voor mij. Als ik geen goeie bollen krijg,
dan kan ik er ook geen goeie bos tulpen van
maken.”
De tulpen plant Van Bentem op prikbakken, sinds dit seizoen op de nieuwe Pareltray.
Het opplanten gaat nog door tot eind maart.
In de kas draait een geautomatiseerd transportsysteem dat de tafels met tulpen die klaar
zijn voor de verwerking naar de plukhal transporteert. Leeg fust wordt sinds dit jaar met een
ontstapelmachine gereinigd, zodat het daarna
weer bruikbaar is voor een nieuwe ronde.
Dit seizoen is drie weken later begonnen dan
andere jaren. Voor Wilbert van Bentem de
uitdaging om toch eind april alle zestien miljoen tulpen te hebben verwerkt. “Dat betekent
onder meer dat we nu met twee ploegen werken: een van zes tot drie, en een van drie tot
twaalf uur ’s nachts. Het is vooral mijn taak om
er goed op te letten dat de tulpen die we verwerken in de juiste volgorde komen te staan in
de kas. Hoe beter ik dat doe, hoe efficiënter we
kunnen werken. Dat logistieke aspect van het
werk vind ik echt leuk om te doen.”

EMMER EN BUS
Naast de tulpenbroeierij kent Van Bentem Sierteelt twee hele andere takken van sport: de verkoop van een zeer breed scala aan perkgoed en
een bloemenwinkel. Een deel van de kassen is
hiervoor ingericht. “Toen we hier net zaten zijn
we al begonnen met wat verkoop van tulpen
aan de weg. Gewoon in een emmer met een
geldbusje. Omdat we aan een drukke route zitten, en vrij dicht bij Marknesse, sloeg dat aan.
Gaandeweg zijn we dit gaan uitbreiden met
violen. En nu leveren we een heel breed scala aan perkgoed in een mooie, volle kwaliteit.
Ook hier proberen we regelmatig iets nieuws
uit. Leveranciers nemen regelmatig een tray
met een nieuw product mee, goed voor 125
plantjes. We merken snel genoeg wat aanslaat
en wat niet.” Behalve bloeiende violen staan nu

ij, bloemenwinkel, perkgoed

Wilbert van Bentem: ‘Het logistieke aspect van de broeierij vind ik echt leuk om te doen’
al Geranium, Begonia, Verbena, Petunia, vlijtig liesje en veel bijzondere soorten perkplanten in een van de andere kassen in de opkweek.
Van Bentem ontwikkelde zelf een hoge pot met
gaten, de ‘wanderella’, waar zo’n tien plantjes in
passen. Goed voor een zomer lang volop kleur.
Kwaliteit en sortiment zorgen voor een groeiende groep klanten. “Omdat we zo’n breed sortiment hebben, komen in de periode april tot
juni klanten vanuit plaatsen als Joure, Meppel en Lelystad om hier hun planten te kopen.
Soms bellen ze vooraf om te horen of hun planten al te koop zijn.”
Sinds twee jaar werken er ook drie professione-

le bloemistes in dit deel van het bedrijf. “Nadat
de bloemenwinkel in het dorp er mee stopte,
hebben wij onze bloemistes de ruimte geboden om hier in de bestaande schuur een nieuwe bloemenwinkel op te zetten, en dat heeft
goed uitgepakt. Ze regelen alles zelf en verkopen uiteraard ook de tulpen uit eigen broeierij.”

JAARROND
De variatie aan activiteiten zorgt ervoor dat er
jaarrond werk is op het bedrijf. “De bloemenwinkel trekt altijd klanten en zodra het perkgoedseizoen begint, wordt het nog drukker. In
het najaar verkopen we een mooi sortiment

bloembollen voor de tuin. Het geeft een hele
leuke afwisseling op ons bedrijf. In de broeierij
is het nu hard doorwerken, terwijl in de winkel
de klant koning is.”
Plannen voor de toekomst zijn er zeker. De
plantenverkoop wil Van Bentem verder optimaliseren door een deel van de kas bij de winkel te betrekken. En wat de broeierij betreft
draait het vooral om optimalisatie. “Vorig jaar
hebben we een nieuwe bosmachine gekocht,
dit jaar een ontstapelaar. Wat we de komende
jaren precies gaan doen weet ik niet, maar we
blijven de nieuwe ontwikkelingen op de voet
volgen, zodat we een modern bedrijf blijven.”
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