Nieuwe start voor
uitblinker in Astilbes
Astilbe-kwekerij Rutgrink blinkt uit. Niet alleen met haar negen cultivars. Door
zorgvuldig plannen, de opkweek van het plantmateriaal in eigen hand te hebben
én de Astilbes een paar maanden in Spanje te laten kweken, lukt het de broers
Marc en Frank de bloemen een zeer lange periode op de markt te hebben.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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“De steel van ‘Washington’
voldoende lang krijgen, is een
uitdaging”, zegt Marc Rutgrink
(foto boven).
Foto onder: Frank Rutgrink.

B

ij het bedrijf Rutgrink in Hillegom staan busjes van
installatiebedrijven. In het bedrijfsgebouw is een
hoop reuring. Iemand met een bundel elektriciteitsa
kabels op de schouder loopt langs twee anderen die
in de weer zijn met een slijptol. Achter in de schuur draait
een sorteermachine. De Astilbes razen erin voorbij. “We
wilden per se de Astilbes kunnen verwerken als de productie
loskwam op deze nieuwe locatie. Dat is gelukt”, zegt Marc
Rutgrink. Ondanks de hectiek ogen hij en Frank relaxed. Het
is nog ‘effe’ behelpen allemaal, zo omschrijft Marc het zelf,
maar hij vindt dit ook een leuke tijd. “We zijn telkens weer
blij met de klusjes die gebeuren, al zijn die nog zo klein.”

OP ZOEK NAAR IDEAALPLAATJE
Vijf jaar geleden concludeerden de broers dat hun bedrijf in
Lisse verre van ideaal was. Ze beschikten er over 4,5 duizend
vierkante meter glas, huurden iets verderop een kas bij en
hadden drie kleine velden buiten, maar die lagen nogal
verspreid. “Op een gegeven moment, word je dan gestoord”,
verduidelijkt Marc. “Plannen is lastig, want het overzicht
ontbreekt en logistiek gezien wordt het een grote puzzel.”
De twee keken rond naar een nieuwe locatie. Het ideaalplaa
tje is niet helemaal gelukt, maar een perceel met een kas
van 7.000 vierkante meter en een woonhuis erop in Hillea
gom langs het spoor komt toch in de buurt. Voor de bestaana
de kas is 3.000 meter nieuw glas aangebouwd. Daarvoor is
een verwerkingshal neergezet met daarin een vriescel waar
duizend kuubkisten in kunnen. De bedoeling is dat er op
het bedrijfsgebouw 400 tot 600 zonnepanelen komen. Een
dikke honderd meter van het bedrijf af huurt Rutgrink twee
buitenpercelen van totaal 3 hectare.

DIFFUUS GLAS
Ergens opnieuw beginnen schept natuurlijk mogelijkheden.
Zo zijn de twee blij met de uitbreiding van hun areaal glas.
Dat geeft meer lucht in de planning van vakken Astilbes
planten, vakken oogsten en het weer plantklaar maken van
de vakken. Met diffuus glas dat boven in de nieuwe kas ligt,
hoopt Rutgrink op een betere oogst uit het eerste vak dat
grenst aan de bedrijfsruimte. Diffuus glas verstrooit het
licht en hierdoor dringt het dieper het gewas in. “In Lisse
zagen we vaak in het eerste vak een tragere groei en mina
der bloemen.” Of de productie nu verbetert, durft Rutgrink
nog niet te zeggen. Wel merkt hij dat onder diffuus glas
meer verdamping is. “Dat vraagt in dat vak om meer water
geven.”
In de bestaande kas zijn rolschermen geplaatst, zodat lege
en geplante vakken gescheiden kunnen worden. Op die maa
nier kan de RV in de geplante vakken op peil blijven. Ook
is hijsverwarming geplaatst in de bestaande kas. De kunst
van het kweken van de cultivar ‘Washington’ in de kas, is
om er de eerste vier weken van de teelt voldoende lengte op
te krijgen voordat de aar gaat groeien, zo weet Rutgrink. In
de kas varieert de periode van planten tot bloei afhankelijk

Rutgrink Astilbe bv
De broers Marc en Frank Rutgrink staan aan het roer van Rutgrink
Astilbe bv in Hillegom. Voorheen heette het bedrijf A.H. Rutgrink
& Zn. Het kent een geschiedenis van bijna vijftig jaar en behoort
nu tot de top 3 van Astilbe-kwekers in Nederland. Het bedrijf produceert vele miljoenen stelen per jaar, inclusief de bloemen die
uit Spanje komen. In de kas staan de twee cultivars ‘Washington’
en ‘Europa’. Binnen wordt van maart tot en met eind december,
begin januari geoogst. Buiten worden vanaf april de zeven andere cultivars geplant en in bloei getrokken: ‘Else Schluck’, ‘Erika’,
‘Paul Gaarder’, ‘Loud and Proud’, ‘Maggie Dailey’, ‘Amethyst’ en
‘Black and Blue’. De oogst buiten loopt van eind juni/begin juli
tot eind oktober. Van eind november tot begin mei komen de
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‘Bij meer dan acht
neuzen verstikken
de bloemen’
van het seizoen van tien tot zeven weken. Buiten varieert
het van twaalf tot acht weken. De oogstperiode is verrassend kort: per vak worden er zomers bijvoorbeeld slechts
twee of drie dagen bloemen van de plant gesneden.

SAMENWERKING
Het bijzondere aan de Astilbe-kwekerij in Hillegom is dat het
een groot, gespecialiseerd bedrijf is, dat een breed assortiment teelt en een aantal cultivars daarvan jaarrond levert.
In de kas staan de kortere cultivars ‘Washington’ en ‘Europa’ en de zeven andere worden buiten in bloei getrokken.
Omdat het bedrijf het gehele jaar door een groot deel van
zijn productie aan de man wil brengen, laat het sinds vier
jaar bijna alle cultivars op contract kweken in Andalusië, in
Chipiona. Momenteel kweken daar twee kwekers op circa
1,5 hectare de bloemen. De bloemen komen met gekoeld
wegtransport vanaf november, december tot en met begin
mei naar Rutgrink. Hier wordt alles gesorteerd en veilingklaar maakt.
Omdat de broers gedurende het hele jaar Astilbes willen
hebben voor klanten, is verzekerd zijn van voldoende en
goed plantmateriaal cruciaal. Daarom namen ze de teelt
daarvan al lang geleden in eigen hand. Kwekers in Brabant,
Limburg en Drenthe telen dit voor hen op 12 tot 15 hectare.
Zij laten de knollen uitgroeien tot planten. Op de bovenkant
van de knollen, net boven de grond, ontstaan neuzen. Hierin
worden de bloemen aangelegd die het volgende jaar in Hillegom in bloei worden getrokken. De planten worden als ze in
rust zijn gerooid, naar Rutgrink gereden en daar gescheurd.
Dan gaan ze de vriescel in. Marc loopt naar een kuubkist
met plantmateriaal. Hij pakt een compacte knol met genoeg
neuzen. “Zo zie ik ze het liefst”, zegt hij terwijl hij zo’n acht
neuzen telt. “Veel meer is niet goed, want dan verstikken de
bloemen op de plant.”

AMAZING ASTILBE
De verkoop van de Astilbes loopt via Royal FloraHolland. Het
gros, tweederde, komt voor de klok, de rest is directe handel
naar een aantal grote exporteurs. Het aantal dat voor de
klok komt, is iets te veel naar de zin van Marc. “De prijzen
fluctueren te veel per dag. Soms scheelt het wel dertig of
veertig procent.” Van die grilligheid zouden de twee graag af
willen, maar meer via de directe handel laten gaan is lastig.
“De partijen moeten wel groot genoeg zijn wil het lonen.”
Hopelijk geeft het eigen merk ‘Amazing Astilbe’, dat Rutgrink in januari in de markt zette, in Nederland en daarbuiten meer bekendheid en daarmee afzet. “De naam Rutgrink
is niet handig. Er zijn mensen die het niet kunnen uitspreken en het klinkt zeker niet internationaal.” De meer commerciële en internationale naam Amazing Astilbe is wat dat
betreft meer ‘toekomstproof’. “De naam bekt lekker en dekt
ook nog eens de lading. Dit is toch een prachtige, elegante
bloem”, zegt Marc terwijl hij zijn hand langs de aarvormige
bloem laat gaan.
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