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‘Op Keukenhof krijgt je product maximale aandacht’
Als inzender op Keukenhof ben je van een ding verzekerd: je
product krijgt aandacht. Veel aandacht. Vorig seizoen brachten meer dan een miljoen mensen uit alle uithoeken van de
wereld een bezoek aan het voorjaarspark in Lisse. Hoe maken
kwekers van Premium Varieties gewassen gebruik van dit
podium?
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“W

ij sturen een lijst van onze gewassen naar Keukenhof en zij
kiezen welke soorten passen in
het beplantingsplan. Dit jaar zit daar onder
andere de tulp ‘Top Lips’ bij, een compacte,
roze pottulp met een witte rand”, vertelt Rob
Kreuk van de firma J.Th. Kreuk & Zn. in Callantsoog. “Wij werken nu zo’n zes jaar met dit
soort en telen er nu 1,5 hectare van.”‘Top Lips’
wordt voornamelijk verkocht aan de broeierij en vindt voor een deel zijn weg naar de
droogverkoop. Omdat ze bij Kreuk ‘de massa’ willen vermijden en zich liever richten op
‘bijzonder’ en ‘onderscheidend’, sloot de firma zich aan bij kwekersvereniging Flora Pool
waar ‘Top Lips’ is ondergebracht. “Zo hou je
het aanbod in de hand en blijft het een exclusief soort.” Het is geen supermakkelijk soort
om te telen, vindt Kreuk. “Hij groeit niet heel
hard en je moet alles uit de kast halen voor
het beste resultaat. Hij houdt er bijvoorbeeld
niet van als het erg warm wordt. Gevolg daarvan is dat niet iedereen ermee wil werken en
wij onszelf ermee kunnen onderscheiden.
Daarbij is het een soort dat goed rendeert.”

GROOT PUBLIEK
Kreuk vindt Keukenhof een ideale plek om
zijn producten te showen. “Onze klanten - de
exporteurs - lopen daar rond en zij nemen
vaak hun klanten mee. Een mooiere etalage
bestaat er eigenlijk niet. En dan hebben we
het nog niet eens over al die consumenten
die er rondlopen, foto’s maken en deze via
Facebook en andere sociale media publiceren. Hun enthousiasme voor onze producten
is mooi om te zien.” Hij bezoekt het park zelf
zo’n drie keer per seizoen, vaak in combinatie
met bijeenkomsten ter plaatse. “Ik ga er niet
met klanten naartoe. Onze klanten zijn veelal gevestigd in de Bollenstreek en bezoeken
het park al op eigen initiatief, samen met hun
klanten. Bovendien valt de openingsperiode
voor ons in een drukke tijd, dus het is lastig
plannen.” Overigens gebeurt het zelden dat
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klanten specifiek om een soort vragen dat
ze op Keukenhof hebben gezien. “Ze weten
al wat we hebben.” Hij prefereert Keukenhof
boven een show als de Lentetuin, want: “Je
bereikt op Keukenhof een groter publiek én
hier lopen onze klanten rond. De Lentetuin is
vooral een evenement van en voor kwekers
en een podium voor nieuwe soorten. Dat
dient een ander doel dan het park.”
W.Th. Langelaan & Zn. uit Julianadorp zendt
onder andere tulp ‘Clearwater’ in op Keukenhof. “‘Clearwater’ is een mooie, enkelbloemige
witte tulp. Het is een enkele late tulp”, vertelt
Wim Langelaan. “‘Clearwater’ valt op vanwege zijn lengte, hij wordt zo’n 50 tot 55 centimeter lang. Bovendien is hij zeer geschikt
voor de broeierij in warmere gebieden zoals
Zuid-Europa, Turkije en Californië.” De maten
11 en 12 zijn bestemd voor de droogverkoop, alles vanaf maat 12 gaat naar de, voornamelijk buitenlandse, broeierij. ‘Clearwater’
wordt geteeld door Coöperatie Clearwater,
een kwekersvereniging die nu veertien jaar
bestaat en waarbij tien kwekers zijn aangesloten. “Als club telen we 11 hectare, daarvan telen wij er op ons bedrijf 1,5. ‘Clearwater’ is de best renderende tulp in onze kraam.
Daarbij is het een probleemloos product in
de kwekerij. Op zand is de plantgoedaanwas
mager, zodat je een deel toppers moet bouwen. Op de klei is dat niet nodig, dan geeft
‘Clearwater’ een extra klister. Het is een stabiele, bedrijfszekere tulp voor kwekerij en
export. Ik kan me niet herinneren dat er in al
die jaren ooit een bol tekort is geleverd aan
klanten.”

MOOI PODIUM
Langelaan heeft enige tijd op de wachtlijst
gestaan om inzender te kunnen zijn op Keukenhof. “We draaien nu voor het tweede jaar
mee en daar zijn we blij mee. Op die manier
zijn we ervan verzekerd dat onze producten door een groot publiek worden gezien.
Ook voor ‘Clearwater’ is Keukenhof een mooi
podium, dit soort kan wel wat PR gebruiken.
Nog niet alle exporteurs hebben het ontdekt,

Op www.premium-varieties.com
vertelt Wim Langelaan in een
video over tulp ‘Clearwater’. Premium Varieties is het online platform waar broeiers alle informatie
kunnen vinden over de onderscheidende rassen die bij CNB zijn
ondergebracht. De website vormt
de basis met actueel nieuws,
interessante artikelen, video’s en
teelttechnische informatie.

en op Keukenhof komen er nogal wat exporteurs voorbij, dus grote kans dat ze ‘Clearwater’ spotten.” Wim gaat elk seizoen wel zo’n
vijf keer naar het voorjaarspark in Lisse. “Bij
voorkeur op zondagochtend vroeg, dan is
het nog lekker rustig en kan ik alles op mijn
gemak bekijken. Ik spreek er niet af met klanten; exporteurs bezoeken het park sowieso en nemen dan vaak hun klanten mee.
Natuurlijk hoop ik wel dat ze ‘Clearwater’ zien
en dat ze contact met ons opnemen om er
meer over te weten te komen. Ik informeer ze
graag.” Wim wordt bij elk bezoek weer getroffen door de enorme hoeveelheid buitenlandse toeristen die het park bezoekt. “Ze kruipen bijna ín de bloemen om er foto’s van te
maken. Dat enthousiasme voor onze producten is geweldig om te zien. Compliment aan

Wim Langelaan: ‘Op Keukenhof worden onze producten door een groot publiek gezien’
Keukenhof voor de geweldige presentatie en
organisatie.”
In de inzending van bloembollenbedrijf World
Flower uit Breezand op Keukenhof is een rol
weggelegd voor ‘Foxy Foxtrot’, een crème-gele tulp met een lichtroze gloed. “‘Foxy Foxtrot’
is een mutant uit ‘Foxtrot’ die op de markt is
gekomen als eventuele vervanger van ‘Angelique’. Wij telen 300 roe van dit soort binnen
kwekersvereniging Flora Pool. Met de zes
aangesloten kwekers telen we in totaal zo’n
2 hectare van dit soort. We zetten het bewust
langzaam maar zeker in de markt”, vertelt
Kees van der Wereld. Foxy Foxtrot is geschikt
voor zowel de broeierij als de kwekerij. “De
focus ligt op de binnenlandse broeierij, vooral in de regio Heemskerk werken ze er graag

mee, in de volle grond. Maar ook op water en
op potgrond doet ‘Foxy Foxtrot’ het goed.”
Van der Wereld noemt de tulp ‘een goede bollenmaker en een goede groeier’. “Hij zit goed
in de huid en heeft nagenoeg geen virus- en
zuurproblemen. Het is een fijn soort om mee
te werken. In de toekomst komen de witte en
rode mutant de Foxtrotlijn nog versterken.”

FENOMEEN
Van der Wereld heeft ‘Foxy Foxtrot’ bewust
aangeboden voor de inzending op Keukenhof ‘omdat het een vrij nieuw soort is’. “Op
Keukenhof kan een groot publiek ermee
kennismaken. Exporteurs, inkopers en hun
buitenlandse klanten lopen hun rondje op
Keukenhof en kunnen zo kennismaken met
‘Foxy Foxtrot’. Als ze belangstelling hebben,

nemen ze contact op.” De foto’s van de fraaie
tulp worden met enige regelmaat opgevraagd bij de fotograaf. “Dat is een goed
teken. De reacties zijn positief.” Van der Wereld
noemt Keukenhof ‘een wereldwijd fenomeen’
en is er trots op om als inzender deel te kunnen uitmaken van het voorjaarspark. “We
hebben een mooie plek vlak bij de hoofdingang en we showen in de kas. Het idee dat
een miljoen bezoekers daar langs loopt, geeft
een goed gevoel. Je weet natuurlijk nooit
precies wat ze ervan opnemen, het effect is
niet te meten, maar zeker is dat het belang
van het vak gediend is met deze presentatie
van onze producten. We zijn een van de eerste inzenders en zijn van plan dit nog lang te
blijven.”
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