Ewoud Havenaar:

‘Zien is kopen’
Het is de drukste tijd van het jaar voor
Havenaar Amaryllis in Berkel en Rodenrijs.
De broers Ewoud en Martin runnen
samen het bedrijf dat is gespecialiseerd
in de bloementeelt van amaryllis. Het
enthousiasme voor het product is groot.
“Zien is kopen”, aldus Ewoud Havenaar.
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M

et een rustige trefzekerheid legt een medewerker drie keer vijf losse stelen in een doos. Deksel
erop en daarna de doos op een veilingkar leggen,
keurig voorzien van cultivarnaam en afbeelding.
Dat is in deze tijd van het jaar het beeld dat bij Havenaar
Amaryllis in Berkel en Rodenrijs dagelijkse kost is. November en december zijn de piekmaanden voor de amaryllisteelt, of het nu de snijbloementeelt is zoals Ewoud en Martin
Havenaar doen, of de pottenteelt waar collega-telers actief
in zijn.
De broers staan wat de tuinbouw betreft in een lange traditie. Volgend jaar is het 125 jaar geleden dat de eerste generatie begon met de teelt van komkommers onder plat glas. In
1964 werd overgestapt van de groente op de sierteelt. Anjer
en fresia deden hun intrede in het bedrijf. Uitbreidingsplannen van de toenmalige veiling in Bleiswijk maakte in 1979

verhuizing naar de huidige locatie in Berkel en Rodenrijs
noodzakelijk. In 1990 kozen vader Kees Havenaar en zoon
Martin voor de overstap naar de bloementeelt van amaryllissen. “Geen onlogische stap”, aldus Ewoud Havenaar, inmiddels vierde generatie. “We hadden al ervaring opgedaan met
de teelt van fresia, waarbij je met grondkoeling werkt. Dat is
ook bij amaryllis nodig.”
Hij is sinds 1999 samen met broer Martin eigenaar van het
bedrijf. Aanvankelijk teelden ze naast amaryllis ook nog
paprika’s. “In de jaren negentig konden we het bedrijf van
de buurman kopen, en teelden we in de ene kas amaryllissen en in de andere paprika. De piek voor de paprika’s ligt in
de zomer en voor amaryllissen in de winter. Daardoor waren
we het hele jaar keihard aan het werk. Op een gegeven
moment hebben we de knoop doorgehakt en zijn we met
paprika gestopt om ons helemaal op de snijbloementeelt van
amaryllis te richten. Daarvan telen we nu 26.000 m2.” Vader
Havenaar is inmiddels 81 maar komt nog bijna elke dag even
kijken en waar nodig hand- en spandiensten verrichten.

IN DE GROND
Waar veel collega’s vanwege de ziektedruk de overstap hebben gemaakt naar het telen van de bollen in kleikorrels of
perliet, telen de broers nog in de grond. De lichte kleigrond
leent zich daar goed voor. De keuze hiervoor is een heel
bewuste. “Wij willen graag een heel goede kwaliteit bloemen
produceren en we denken dat dit in de grond het beste lukt.
Daarnaast moet je bij de teelt op een substraat meer alert
zijn op water geven en bijmesten.”
De teeltcyclus duurt in principe drie jaar. Voor elke cyclus
stomen de broers de grond. Op die manier lukt het redelijk
om de grond vrij te houden van ziekten en plagen. Daarna
gaan in het voorjaar de verse bollen de grond in. Met de
grondkoeling krijgt de bol een koudeperiode, waardoor de
bloei goed te sturen is. Na de zomer wordt het blad gehakseld en komen de eerste stelen uit de bol.
Omdat een cyclus op deze manier elf maanden duurt, kunnen de broers de bloei goed spreiden. “Het eerste jaar valt de
oogst in december, het tweede jaar in november en het derde
jaar in september/oktober. Na december oogsten we ook nog
bloemen, maar onze ervaring leert toch dat amaryllis een
echt seizoenproduct is. Na nieuwjaar zakt de prijs gewoon
weg. Mensen reageren elk najaar weer met ‘Ze zijn er weer!’.
Dat is het mooie aan dit product. En het is ook gewoon een
heel mooi product. Zien is kopen.”

PER KAP REGELEN
Het sortiment dat Havenaar Amaryllis voert, is niet standaard, integendeel. Moderne cultivars zoals ‘Charisma’,
‘Avalanche’’, ‘Revelation’ en ‘Pleasure’ zitten in het teeltplan. Oriëntatie op nieuw sortiment vindt regelmatig plaats.
“We bezoeken elk voorjaar diverse veredelaars en kijken wat
er nieuw is. Wat dat betreft zitten we wel dicht bij het vuur.
Voor ons is het belangrijk dat een cultivar voldoende stelen
geeft met per steel minimaal vier knoppen en dat de stelen
voldoende lengte hebben. We passen ons teeltplan regelmatig aan en brengen zo het nieuwere sortiment op de markt.”
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Van groente naar bloemen
Bijna 125 jaar geleden begint de eerste generatie Havenaar in Bleiswijk met de teelt van komkommers onder plat glas. In 1964 stapt
het bedrijf over op anjer en fresia. In 1979 verhuizen de Havenaars
naar de huidige locatie in Berkel en Rodenrijs. In 1990 kiezen vader
Kees en zoon Martin voor de overstap naar de bloementeelt van
amaryllissen. Sinds 1999 is het bedrijf in handen van de vierde
generatie, de broers Ewout en Martin. Aanvankelijk telen ze ook
nog paprika, nu hebben ze uitsluitend amaryllis op 26.000 m2.
22 november 2018

22 november 2018

22-24 havenaar.indd 23

22 november 2018

23

13-11-18 10:18

‘We werken met
elkaar aan een
prachtig product’
Het grote voordeel van dit bedrijf is, dat per kap van de kas
kan worden geteeld. “Daardoor kunnen we nieuwe cultivars relatief gemakkelijk in een niet al te grote oppervlakte
uittesten. Door in nieuw sortiment te investeren hou je je
kraam ook gezond.”

SORTERING
Havenaar Amaryllis zet het merendeel van de bloemen af
voor de klok. Veel kopers kopen hun bloemen op naam. “We
zijn een betrouwbare producent en dat zit hem vooral in de
sortering. Daar letten we echt heel erg goed op. Wat op de
doos staat, klopt. Een doos met vijftien stelen zit gewoon vol
en dat weten de kopers. We kunnen dat doen, omdat we een
aantal heel ervaren inpakkers hebben die al jaren bij ons
werken.”
Wie de kopers zijn, weet Ewoud Havenaar. Investeren in wat
met een mooi woord relatiemanagement wordt genoemd,
past hem niet zo. “Ik ben vooral graag een goede kweker die
via de klok zijn product verkoopt. Als ondernemer kun je
niet van alle aspecten alles weten en overal evenveel tijd in
steken. In feite bepaalt de koper wat hij ons product waard
vindt. Dat is onze keuze. Dat geldt ook voor het beleveren
aan de retail. Daar gaan zeker bloemen naar toe, maar onze
hoofdmoot is het niet.”
Het seizoen is tot nu toe overigens nog vrij moeizaam geweest, al trokken na 1 november de prijzen wel weer aan.

DUURZAAMHEID
Het MPS A+ gecertificeerde bedrijf heeft de afgelopen jaren
flink geïnvesteerd in duurzaamheid. Zo koopt het bedrijf
voor 100% groene stroom in en werkt het met warmte-koude-opslag, waarmee de warmte die vrijkomt bij de warmtepomp in de grond wordt opgeslagen, die er weer kan worden
uitgehaald als het in koude tijden nodig is om de kas te
verwarmen. “Dat bevalt ons goed. Het is natuurlijk wel een
rekensom. Bij een teeltoppervlak van minder dan 2 ha kan
dit niet uit. En alleen zo lang de energieprijzen blijven zoals
nu, is het rendabel. We zijn wat dat betreft wel afhankelijk
van de energieprijzen. Maar de kans dat die omlaag gaan,
achten we niet zo groot. Ze zullen eerder stijgen dan dalen.”
Ook bestrijden ze een deel van de plagen in de kas biologisch. “We hebben samen met Koppert een manier ontwikkeld om trips aan te pakken. Die strijd is gewonnen. Lastig
blijven bijvoorbeeld wolluis en narcismijt. Daar hebben we
eigenlijk niet voldoende middelen meer voor. En veel meer
moet er aan middelen niet wegvallen, anders hebben we
echt een probleem.”
Wat het water betreft, kunnen de broers alles volledig recirculeren. Toch is het soms nodig om water te zuiveren, en
daar is vorig jaar in geïnvesteerd.

GENIETEN
Of een vijfde generatie Havenaar het roer overneemt, is nog
niet te zeggen. De oudste zoon van Ewoud is vijftien en helpt
al af en toe mee en broer Martin heeft twee dochters met
interesses die buiten het bedrijf liggen. De echtgenotes springen bij wanneer dat nodig is. “Daar kan ik erg van genieten.
Met elkaar werken aan een prachtig product.”
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