NIEUWBOUW

Het heeft even geduurd voordat duidelijk werd welke kant
het zou opgaan met de bedrijfslocatie van Mts. Laan-Blauw in
Marknesse, maar inmiddels
staat er een moderne, nieuwe
schuur. In samenwerking met
Agrofocus is - in relatief korte
tijd - 1.900 m2 aan ruimte bijgebouwd. Daarmee is de capaciteit voor het drogen, de verwerking en het broeien enorm
vergroot en is er ruimte om verder te groeien.
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N

iet meer voor droogruimte bij derden
hoeven aankloppen, geen onpraktische logistieke lijnen meer en bijna een verdubbeling van de broeicapaciteit. Dat is in het kort wat de nieuwbouw
Mts. Laan-Blauw in Marknesse heeft opgeleverd. Eigenaren Cees en Annemarie Laan en
hun neven Jack en Vincent Blauw laten met
gepaste trots de nieuwe bedrijfsruimte zien.
“We hebben eindelijk weer volop ruimte om
te bewegen en de teelt en verwerking logisch
te organiseren.” Eind januari staat alles in het
teken van de tulpenbroeierij. Met behulp van
kunstlicht is de nieuwe schuur omgedoopt
tot uitbloeiruimte waar vier scholieren ijverig bezig zijn met tulpen trekken. In de achterliggende ruimte – straks met de bollenoogst de eerste ruimte in het logistieke proces
– wordt de laatste hand gelegd aan de droogwand waar nog ventilatoren in geplaatst moeten worden. Tijdens de open dag op vrijdag 3
april moet alles operationeel zijn.

SWITCH NAAR TULPEN
We wandelen terug naar het oudere gedeelte van het complex en nemen plaats in de
bedrijfskantine. Daar steekt Cees Laan direct
van wal. “Mijn vader is de grondlegger geweest
van ons bedrijf. In 1956 is hij als voormalig
NAK-controleur uit Noord-Holland naar de
Noordoostpolder verhuisd waar hij een bedrijf
met 5 hectare grond kreeg toegewezen. De tul26 • BLOEMBOLLENVISIE • 20 maart 2015

V.l.n.r.: Vincent Blauw, Cees Laan en Jack Blauw: ‘Volgend jaar kunnen we groeien naar 1,7 miljoen tulpen’

NIEUWBOUW MTS. LAANBLAUW:

Geen logistieke ho
penteelt, die hij van huis uit had meegekregen,
heeft hij gelijk opgepakt, aangevuld met gladiolen en akkerbouw.” De gladiolen zijn op een
zeker moment uit de kraam verdwenen en
toen het bedrijf in 1967 groeide van 5 naar 12
hectare werd de huidige locatie aan de Baarloseweg in Marknesse betrokken. Vijf jaar later
was dat al 21 hectare en zo groeide het areaal gestaag door. Toch was het pas in 1993 dat
de switch werd gemaakt van gemengd bedrijf
naar uitsluitend tulpenteelt. “Dat hing samen
met grote investeringen als de pellijn. Dat
moest wel rendabel zijn.”
Cees Laan stapte in 1980 met zijn broer in het
bedrijf om tien jaar later Maatschap Laan van
vader over te nemen. Inmiddels heeft de volgende generatie zich erbij gevoegd. Jack Blauw:
“Mijn vader had paarden, daar had ik helemaal
niets mee. Na mijn schoolperiode ben ik hier

op de kwekerij gaan werken en in 2004 trad ik
in de maatschap.” In 2013 is ook zijn broer Vincent erbij gekomen en daarmee is de continuïteit gewaarborgd. Wat de mannen met elkaar
gemeen hebben, is hun passie voor tulpen.

‘In de toekomst kunnen we
met kaslucht drogen’
De beslissing om in 2007 de broeierij erbij te
betrekken was dan ook redelijk snel genomen.
“Twee jaar daarvoor teelden we nog lelies op
contract, maar dat viel weg. Dan ga je op zoek
naar een alternatief om de winterperiode te
overbruggen en het rendement te vergroten”,
vertellen Cees Laan en Jack Blauw. “We had-

we gaan kijken naar mogelijkheden om de risico’s te spreiden. Samen met een zwager hebben we nu 2,5 hectare pioenenteelt voor de
bloemproductie.” “Daarnaast zijn we een partnership aangegaan met een glastuinbouwbedrijf in groentezaden in IJsselmuiden”, vult
Cees aan. Inmiddels is het tij gekeerd wat geresulteerd heeft in nieuwbouw. Die gesprekken
liepen al vanaf 2006. Dat heeft alles te maken
met de achterliggende glasgroentekweker die
het land van Mts. Laan-Blauw wilde kopen en
eventueel ook de schuren. “In januari vorig jaar
was dat nog steeds twijfelachtig en hebben we
om uitsluitsel gevraagd”, vertelt Cees. “Toen het
alleen om de grond bleek te gaan, konden we
door en moesten we snel schakelen.” Met de
grote lijnen duidelijk, werd adviesbureau Agrofocus erbij betrokken. “Het ging om een groot
project met relatief veel tijdsdruk”, legt Jack uit.
“Dan is het belangrijk om een deskundige partij
met ervaring erbij te hebben. Dat verliep voorspoedig; net voor de bouwvak ging de eerste
paal de grond in.”

VERWERKING

bbels meer
den twee winters bij een collega in de broeierij gewerkt die net begonnen was met broeien onder kunstlicht. Die ervaringen hebben
we meegenomen naar het eigen bedrijf. Met
de nieuwbouw hebben we ook alvast rekening gehouden met eventuele kassenbouw in
de toekomst. De vloeren en de ketellocatie zijn
daar op afgestemd en ook zouden we met kaslucht kunnen drogen.”

VERDUBBELING
Concrete plannen voor een kas zijn er nog niet.
“Alles op z’n tijd, eerst maar eens zo”, geven
de mannen aan. En dat betekent evengoed al
een flinke capaciteitsvergroting. Een deel van
de nieuwe schuur – met een oppervlakte van
1.900 m2 – is ingericht als kunstlichtbloeiruimte waar dit jaar op stilstaand water 1,2 miljoen
tulpen gebroeid worden. “Vorig jaar waren het
nog maximaal een miljoen stuks en volgend

jaar kunnen we groeien naar 1,7 miljoen, dat
is bijna een verdubbeling. De broeierij loopt in
principe van 1 januari tot ongeveer 25 maart.
Door het vroege seizoen en ons eigen, vroege
sortiment zijn we dit jaar al op 15 december
begonnen.” De kraam van de tulpenkwekers
bestaat uit een mix van gangbare en exclusieve soorten. Van de bekende ‘Ile de France’ en
‘Strong Gold’ tot ‘Apricot Beauty’ en de eigen
‘Prinses Catharina Amalia’. “We telen zelf 31
hectare tulpen, waarvan we ongeveer 10 procent voor de eigen broeierij gebruiken. De rest
verkopen we, maar we kopen ook partijen aan,
afhankelijk van hoe de markt beweegt. Dit jaar
loopt paars heel moeizaam.”
Na de broeierij, het selectie- en kopwerk, gaan
de mannen van Mts. Laan-Blauw over op de
pioenen. Jack hierover: “Vijf tot zes jaar geleden – toen de tulpen wat minder gingen – zijn

De eisen waren helder, te beginnen met een
grotere drogerij. “Ieder jaar moesten we tulpen
drogen bij de buurman en 160 kisten plantgoed elders opslaan. Een prima uitvalsbasis,
maar geen ideale oplossing”, vertellen de mannen. Met twee cellen van elk 192 kisten en een
sloffendroging van twaalf rijen is de droogcapaciteit van Mts. Laan-Blauw verdubbeld. Daarnaast was nieuwbouw dé kans om de logistiek
te optimaliseren. “Alles loopt nu veel mooier
via een chronologische indeling. Geen lijnen
meer door elkaar. Bovendien hebben we geïnvesteerd in een bovenoversorteerder van 1.20
meter breed die boven de bestaande sorteermachine van 80 centimeter komt. Daarmee
sorteren we de grootste maten er eerst uit en
wordt de verwerkingscapaciteit flink vergroot.”
Last but not least vertellen Cees en Jack ook
over hun nieuwste aanwinst in de broeierij: de
Quality Buncher. “Een halfautomatische bosmachine die we ook voor de pioenen kunnen
gebruiken. Het werkt heel erg mooi en brengt
een stuk rust in de broeierij.”

Open dag 3 april
Ter gelegenheid van de nieuwbouw
houdt Mts. Laan-Blauw open dag. Deze
vindt plaats – na aﬂoop van het broeierijseizoen – op vrijdag 3 april 2015. Iedereen die een kijkje wil nemen, is van harte
welkom tussen 15.00 en 22.00 uur aan de
Baarloseweg 9-II te Marknesse. Onderdeel
van de open dag is een bedrijvenbeurs.
Bedrijven die meegeholpen hebben
aan de nieuwbouw en de vaste toeleveranciers van Laan-Blauw zullen met een
stand vertegenwoordigd zijn.
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