BROEIERIJ

NIELS KREUK:

‘Buitenboeket extra afzetm
Het broeiseizoen is inmiddels weer volop bezig. Een keur aan
voorjaarsbloeiers passeert dagelijks de veilingklokken om
ergens ter wereld de uiteindelijke koper te verblijden. De tulp
speelt daarin de hoofdrol. Met het Buitenboeket van Maatschap
Kreuk als nieuwe loot aan de stam. In de ogen van Niels Kreuk
een extra mogelijkheid om tulpen af te zetten.
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H

oewel de geschiedenis van Koos en
Nel Kreuk verder teruggaat in de
bloembollen, is 1993 voor hen het
jaar waarin ze samen met Maatschap Kreuk in
Andijk startten. In het Grootslag was voldoende ruimte om een bedrijf te starten met de
tulp als leidend bolgewas. Koos: “We teelden

5 ha en broeiden er 1,5 miljoen. Dat was voor
die tijd een mooi bedrijf.” Gaandeweg namen
teelt en broeierij toe. Met bijbehorende investeringen. “De bouw van de plukhal was wel
de mooiste investering”, vindt Nel Kreuk. “Dat
bracht in het gezin rust op zondag.” Na een
aantal jaren bij DLV te hebben gewerkt, kwam
in 2005 zoon Niels in de zaak, om drie jaar later
volledig tot de maatschap toe te treden. Anno
2013 staat de teller voor het areaal op 17 ha
en aan snijtulpen op 10 miljoen. Wat de teelt
betreft, die vindt in de omgeving van Zeewolde
plaats. Koos: “We telen bij drie akkerbouwers,
en laten het meeste werk in loonwerk doen.
Alleen het selecteren en koppen doen we zelf.
Dat is voor ons een prima manier van werken,
die ook veel rust geeft. Als we verwachten dat
er beregend moet worden, dan melden we dat
een aantal dagen van tevoren. Dan kunnen de
akkerbouwers er alvast rekening mee houden.
Als het dan zover is, dan is alles binnen 24 uur
beregend. Ook dat geeft veel rust.”

VIJF MAANDEN
Het broeiseizoen begint rond Sinterklaas en
loopt door tot eind april. De piek ligt in de gangbare periode: half januari tot eind maart. Het
sortiment varieert van ‘Silver Dollar’, ‘Carola’,
‘Barcelona’ en ‘Verandi’ tot ‘White Dream’, ‘Yellow King’ en ‘Lustige Witwe’. Het merendeel van
de bollen komt uit de eigen kwekerij. Aanpassing van het sortiment gebeurt geleidelijk. Koos:
“We volgen het sortiment goed, gaan regelmatig kijken bij marktbroeishows en collega’s. Als
we een nieuwe cultivar gaan broeien, dan moet
hij zich wel hebben bewezen in de broeierij. We
hebben er bewust voor gekozen om niet in het
nieuwste sortiment te zitten. Voor ons is het
kleurenspectrum belangrijk.”

NIEUW SYSTEEM
Niels Kreuk met het buitenboeket. De afnemer kan kiezen voor één kleur of voor een
gemengd boeket
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Twee jaar geleden stond het bedrijf voor de
keuze: meer glas of meer tulpen op dezelfde
oppervlakte broeien. Meerlagenteelt stond net

volop in de belangstelling, en het broeien op
een eb- en vloedsysteem kwam ook meer in
zwang. Er werd door Niels flink aan gerekend,
en Koos en Niels gingen zich uitgebreid oriënteren, ook buiten de tulpenbroei. Niels: “Als je
met meer lagen gaat werken krijg je met andere klimaatomstandigheden te maken, waar in
de tulpenbroei toen nog nauwelijks ervaring
mee was. In het Westland bestaat die ervaring
wel, en dus kwamen we bij Hoogendoorn uit,
die daar veel deskundigheid over hebben. En
verder is het vooral een kwestie van veel praten, kijken en vergelijken.

‘Het uiteindelijke resultaat
zal zijn dat we per saldo meer
tulpen kunnen afzetten. En
daar gaat het om’
Dat laatste gold voor de eb- en vloedtray die
we wilden. Wat er was, voldeed niet aan onze
wensen. We kwamen in gesprek met Bulbfust,
en die waren net van plan een nieuwe tray te
ontwikkelen. Met als gevolg dat we mochten meedenken over het ontwerp. Wat we nu
hebben voldoet goed. Het is een tray die we
maximaal kunnen benutten, en waar we net
zo goed dikke twaalven als tienen op kunnen
broeien.” Helemaal over een nacht ijs gingen ze
niet. Niels: “We hebben bijvoorbeeld eerst een
klimaatkamer gemaakt om te kijken wat het
effect is van diverse lichtkleuren, en wat wel
en niet werkbaar is.” Met het drie laags broeisysteem kan op het vloeroppervlak van 1.500
m2 per keer 3.400 m2 tulpen worden gebroeid.
De tulpen beginnen in het midden, verhuizen
vervolgens naar boven, om uiteindelijk beneden te eindigen. Daar worden ze met rood en
blauw LED-licht in bloei getrokken. Bakken die
klaar voor de verwerking staan komen automatisch naar de verwerkingsruimte toe. De bakken worden gereinigd om daarna weer te worden opgeplant.

WEINIG DIFFERENTIATIE
Wat de afzet betreft, komt Maatschap Kreuk
dit seizoen met iets nieuws: het Buitenboeket. Een plastic vaas waarin dertig tulpen zitten, die buiten minstens drie weken goed blijven. Niels Kreuk liep al een tijdje met dit idee
rond. “Wat je ziet bij de tulp is dat er nauwelijks
differentiatie is in hoe het product de broeie-

mogelijkheid tulp’
rij verlaat. Op 10 gebost met of zonder plastic
hoesje, en dat is het wel. Soms zie je boeketten van 25 stuks, maar voor de rest is het vooral meer van hetzelfde. Ik denk dat er nog andere manieren van vermarkten mogelijk moeten
zijn. Het Buitenboeket is zo’n mogelijkheid.”
Het idee kreeg vorm toen hij in het najaar van
2011 op de FloraHolland Trade Fair bij verpakkingsleverancier Dillewijn een luxe geschenkverpakking zag staan voor tulpen. Dat product vond Niels Kreuk echter te duur. Toch
liet het idee hem niet los. “Ik had ervaren dat
een bos tulpen die je buiten zet gemakkelijk
drie weken goed blijft. Daar zijn we mee verder gegaan. Het resultaat is een vaas met hengsel, waarin dertig tulpen gaan. Dat levert aan
de ene kant een goed gevulde vaas op en aan
de andere kant een acceptabele prijs. De vaas
wordt door ons voorzien van water, behalve
als de klant dat niet wil.” In het najaar was het
idee voldoende uitgewerkt om te presenteren
aan de bloemenhandel. Begin november deed
het bedrijf mee aan de FloraHolland Trade
Fair. “Een mooie ervaring. We hebben heel veel
bedrijven gesproken die wij nog niet kenden.
En velen van hen waren enthousiast, willen dit
product proberen. De grote vraag is natuurlijk
of het ook door de consument wordt opgepakt.
Als test hebben we afgelopen najaar een aantal emmers cadeau gedaan, en nagevraagd wat
men er van vond. Ook dat was positief. Inmiddels zijn we begonnen met het uitleveren. De
koper kan kiezen uit dertig tulpen van dezelfde
kleur of een gemengd boeket. Tot nu toe zijn de
bestellingen boven verwachting.”

BUITEN DE PADEN
Voor Niels valt dit initiatief binnen zijn manier
van buiten de paden willen treden. “De tulp

Niels Kreuk: “Als je met broeierij op meer lagen gaat werken krijg je met andere klimaatomstandigheden te maken”
kent iedereen als voorjaarsbrenger in huis,
maar waarom zou je hem niet buiten zetten?
Het is de kunst om de uiteindelijke consument
te bewegen om het te kopen en ook daadwerkelijk buiten te zetten. Voor een tuincentrum
zou dit bijvoorbeeld mooi passen in de koude
afdeling met bol-op-potproducten.”
Het idee heeft hij niet gepatenteerd. “Als het
een succes wordt, zal het toch wel worden
gekopieerd. Ik zou het dan alleen wel leuk vinden als die collega’s me even bellen. Dan kun-

nen we samen de inkoop doen, en de afzet
concentreren. Het uiteindelijke resultaat zal
zijn dat we per saldo als sector meer tulpen
kunnen afzetten. En daar gaat het om.” Dit concept past wat Niels Kreuk betreft heel goed in
zijn wens om de kloof tussen kweker en koper
kleiner te maken. “Ik doe daar al veel aan. Ik
ken de kopers van mijn tulpen, en heb daar ook
contact mee. Feedback op ons product, dat is
wat ik belangrijk vind.”

Resumé
De komende maanden
bezoekt BloembollenVisie
weer een aantal broeierijbedrijven. De eerste
is Maatschap Kreuk uit
Andijk, waar de broeierij zo’n vijf maanden in
beslag neemt. Naast de
broei in meer lagen is het
buitenboeket hier het
nieuws. Vader, moeder
en zoon Kreuk aan het
woord.
In de verwerkingshal worden dagelijks de tulpen klaar gemaakt voor de veiling
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