Schakelen en versnellen
Niet volgen, maar vernieuwen. Dat wil FlowerBoost en daarom heeft het dit jaar
zijn merknaam gelanceerd voor de eigen midi-gladiolen: MiDi Olá. De ‘boost’ die
in hun bedrijfsnaam verwerkt zit, illustreert het ondernemerschap van Joost en
Brigitte van Ruiten. Als ze kansen zien, schakelen ze en versnellen ze.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

2 augustus 2018

2 augustus 2018

12

2 augustus 2018

2 augustus 2018
012-14 flowerboost.indd 12

27-07-18 09:03

FlowerBoost snijdt dit jaar 20
procent meer stelen.

D

e gladiolen schieten uit de grond met dit warme
weer. Bij het bedrijf FlowerBoost in Noordwijkerhout wordt volop gesneden. De oogsters lopen
door de velden. Ieder met een stok van 65 centimeter in de hand of soms onder de arm geklemd. Die stok
wordt door de oogsters als in een automatisme naast de
gesneden bos met stelen gehouden. Alles wat onder de stok
uitsteekt, wordt afgesneden. De gestiekte bossen worden in
het pad gelegd. Een koppel jonge scholieren, van een jaar of
13 tot en met 15 jaar, verzamelen de bossen gladiolen op de
arm en brengen deze naar voren. “De laatste weken is het
hier een gekkenhuis”, vertelt Brigitte van Ruiten terwijl ze
naar het tafereel kijkt. Samen met haar man Joost runt ze de
kwekerij. Alle zeilen worden bijgezet om het werk rond te
krijgen. Ze wijst naar een paar vakken verderop. Daar staan
prachtige gladiolen in verschillende kleuren in bloei. “Voor
jou een mooi gezicht misschien, maar het was de bedoeling
ze te oogsten. Maar er kwamen te veel vakken tegelijkertijd.
Helaas konden we door de warmte deze laatste stelen niet
oogsten voordat ze in bloei stonden.”

UITBREIDING
Eigenlijk is de hoofdtak van de twee de teelt van bollen op
pot. Het gaat dan om narcissen, hyacinten en muscari’s.
Dat seizoen loopt van november tot Pasen. Dat is de teelt
waar ze het van moeten hebben. De teelt van gladiolen is
erbij gekomen om het late voorjaar en de zomermaanden
ook ‘leuk te maken’. Maar dat bevalt klaarblijkelijk goed.
Hun gladiolentak breidt uit. Het gaat namelijk goed met
hun kortere gladiolen van 65 centimeter met een aar van
ongeveer 35 centimeter, die ze sinds juli dit jaar onder de
merknaam ‘MiDi Olá’ verkopen. Dit jaar snijden ze 20 procent meer stelen. Brigitte en Joost geloven in een markt voor
deze kortere stelen, waar het bedrijf ruim vijftig jaar actief
in is. De korte stelen maken de bos niet zo zwaar en groot.
Bloemisten en supermarkten kunnen met de midi’s soms
beter uit de voeten dan met die lange lellen van gladiolen.
Brigitte: “Bloemisten steken midi’s ook gemakkelijker in een
gemengd boeket.” Ook voor de consument is er meer gemak.
Die hoeft niet met die enorme bos onder de arm en kan de
bloemen thuis eerder in een vaas kwijt.
De markt waardeert de MiDi Olá’s, zo merken de ondernemers. “Met dit warme weer worden de lange gladiolen slecht
betaald, maar wij houden redelijke prijzen”, zegt Joost.
De gladiolen van FlowerBoost gaan via FloraHolland voor
de klok en in grote mate rechtstreeks naar de klant. Het
percentage rechtstreekse verkoop varieert tussen de 60 en
90 procent. Die verkooproute is noodzakelijk om de handel
bekend te maken met de MiDi-Olá. Bij partijen voor de klok
laat een illustratie naast de klok zien hoe het product er in
de emmer uitziet en zo raken mensen ermee vertrouwd.
Joost: “Voor de klok gaan de emmers in twintig tot dertig
kopen weg. Dat werkt als een olievlek voor verspreiding van
je merknaam.” Overigens is de retail de grootste markt waar
FlowerBoost zich met zijn producten op richt.

FlowerBoost
Het bedrijf FlowerBoost heette voorheen firma Aad Van Ruiten. Het
bestaat sinds 1965. In 2003 namen Joost van Ruiten en zijn vrouw
Brigitte de kwekerij over van Aad en Corry van Ruiten en zij geven
er nu een eigen draai aan. Het bedrijf is vroeger begonnen met het
kweken van narcissen in rolkassen. De ontwikkelingen door de jaren
heen hebben ervoor gezorgd dat er nog één rolkas over is. Deze wordt
echter amper nog gebruikt. De bollen die gebruikt worden voor de
bollen op pot laten de ondernemers deels op contract kweken in
de Noordoostpolder en in Drenthe. Bij FlowerBoost in Noordwijkerhout werken vier mensen in vaste dienst, waarvan één parttimer. In
drukke tijden komen daar zo’n twintig scholieren en ongeveer tien
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‘We willen vooral een
eigen koers varen’

Aad van Ruiten en een medewerker zoeken hyacintenbollen uit.

‘ER KOMEN MEER SOORTEN AAN’
Omdat er nóg een kweker van kortere gladiolen is en FlowerBoost niet op het succes daarvan wil meeliften, heeft het een
eigen merknaam aan zijn midi-gladiolen gegeven. Door een
eigen koers te varen, krijgt FlowerBoost eigen klanten voor
deze bloemen. Momenteel kweekt FlowerBoost exclusief negen verschillende midi-rassen. Ze worden tussen februari en
april geplant en de oogst loopt van juni tot begin september.
Een aantal soorten komt uit de koker van veredelaar Cees
van der Salm uit Lisse. Er zitten nog meer soorten aan te
komen. Vorig jaar kochten Brigitte en Joost een aantal kleine
partijen nieuwe soorten van de veredelaar en testen deze nu
uit. De knollen vermeerdert de kwekerij zelf, legt vader Aad
van Ruiten uit. Hij laat het oogsten even voor wat het is en
komt aangelopen. “Normaliter oogst een gladiolenkweker de
hele plant en trekt de gladiool tijdens de oogst met knol en
al de grond uit. De knol wordt er dan afgesneden en is afval.
Dat vind ik zo zonde.” Nu worden de bloemen gesneden en
het gewas en de knol blijven in de grond. De knollen worden
dan later, in augustus tot november, gerooid en het volgende
seizoen weer gebruikt.

HIP WOORD
De nieuwe naam FlowerBoost introduceerden Joost en
Brigitte in 2012. Beiden zagen ze in dat de naam ‘firma Aad
van Ruiten’ nooit een merknaam zal worden. Het vinden
van een goede bedrijfsnaam die de lading dekt, was nogal
een zoektocht. Brigitte pakt er wat A4’tjes bij met daarop
verschillende kreten. Uiteindelijk werd het FlowerBoost. Brigitte: “’Boost’ vonden we leuk. De ‘B’ van Brigitte gecombineerd met ‘oost’ van Joost. Bovendien is ‘boost’ ook een leuk
en hip woord. Het vertelt wat we willen uitstralen. We zijn
een bedrijf dat schakelt en versnelt als het nodig is. En we
willen graag vernieuwend zijn door vooral een eigen koers te
varen.”
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