V.l.n.r.: Dave, Mats en Jaco laten wat voorbeelden zien.

Huisbroei in
een nieuw jasje
Gekleurde tulpenbollen
die de consument thuis
kan broeien. Dit was het
startconcept van Brilliant
Dutch. Het waterbroeibakje
dat destijds is ontworpen
wordt nog steeds gebruikt.
De inhoud is veranderd. Deze
is nu gevuld met normale
tulpenbollen, narcissen
en Sonatini’s.
Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas
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n de schuur van Boots Quality Bulbs
V.O.F in Hem wordt het tulpenplantgoed gedraaid. In een andere hoek
van de schuur staan veel kartonnen
dozen. Een aantal is al uitgepakt. Het
zijn vaatjes voor in de tuin of in huis. Het
bedrijf is van Dave Boots, maar de decoratie-artikelen zijn voor Brilliant Dutch: Het
bedrijf dat de tweelingbroers Dave en Mats
Boots zeven jaar geleden hebben opgericht. Brilliant Dutch is gestart met de
verkoop van geverfde tulpenbollen in een
waterbroeibakje. Na diverse jaren testen
– om de verf goed te krijgen zodat de bol
nog zuurstof krijgt – werd het concept in
2014 in de markt gezet.
In de kantine staan wat voorbeelden van
het idee van zeven jaar terug, alleen één
ding is anders. In de bakjes zitten geen
gekleurde bollen meer, maar ‘natuurlook’
tulpenbollen. Mats legt uit: “Gekleurde
bollen zijn niet trendy meer. De consument wil de bol zien groeien. Zien dat de
bollen wortels krijgen. Partijen waarmee
we samenwerken gaven aan dat ze geen

gekleurd, maar juist natuurlijke bollen
willen verkopen. Daarom zijn we omgeschakeld naar naturel.” Dit betekent niet
dat de verkoop van gekleurde bollen gestopt is. Het ‘hart van goud’, een rood hart
met gouden bollen, is nog steeds te koop.

NARCIS EN SONATINI
De voorbeelden zijn gemaakt met tulpenbollen uit Nieuw-Zeeland. Die zijn na preparatie in de broeibak gezet en bloeien nu
tijdens het bezoek. Het zijn rode en gele
tulpen, dezelfde cultivars die ze normaal
gebruiken. Maar er staan ook twee nieuwe
producten bij: narcis en Sonatini. “Ik las
een stuk in Greenity over Sonatini en toen
bedacht ik dat het een mooi product was
voor in het bakje”, vertelt Mats. “Ik ben
toen meerdere keren bij Jaco Leenen van
W.F. Leenen & Zn BV geweest. Ik heb mijn
idee uitgelegd en wat producten gevraagd
om te testen. We hebben ook meteen
narcissen meegenomen. Deze producten
testen we nu voor het derde jaar en het
werkt goed.” Vanuit Voorhout is Jaco
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BRILLIANT DUTCH
In 2012 bedachten de tweelingbroers Dave en
Mats Boots Brilliant Dutch: geverfde tulpenbollen in een waterbroeibak. Op deze manier kon de
consument thuis zelf tulpen broeien. Het idee van
waterbroei wordt nu nog steeds gebruikt, alleen
de bollen worden niet meer geverfd. Mats trekt
tegenwoordig de kar en breidt het concept uit.

BOOTS QUALITY BULBS V.O.F.
Dave Boots heeft per 1 januari 2019 het bedrijf
Boots Quality Bulbs volledig in handen. Voor die
tijd runde Dave samen met vader Piet het bedrijf
in Hem. Nu teelt Dave zo’n 30 hectare tulpenbollen. Zijn tulpen worden deels gebruikt voor
Brilliant Dutch.

W.F. LEENEN & ZN BV
Familiebedrijf W.F. Leenen & Zn is gespecialiseerd in narcissen en Sonatini’s. Het bedrijf is
opgericht in 1954 door opa Wim. Jaco en Dirk
Leenen zijn nu de firmanten. Het bedrijf verhuisde in 2011 van Sassenheim naar Voorhout. Het
bedrijf teelt narcissen, Sonatini’s en Fritillaria’s in
Nederland. Daarnaast telen ze ook in Engeland,
Chili en Australië.

Leenen naar Hem gereden en inmiddels
aangeschoven in de kantine: “Als iemand
iets nieuws wil proberen, zeggen we nooit
nee. Ga het maar proberen en houd ons
op de hoogte. Dat is ons idee. Vanuit de
export merkten wij dat er vraag kwam
naar dit soort producten. Wij gaan dan
niet zoiets kopiëren, maar samenwerken.
Als het goed gaat creëren we een nieuwe
markt en dan kunnen we er allemaal wat
aan verdienen.” De nieuwe producten
staan ook opgeplant in de waterbakken.
De narcissen zijn nog potloden, maar
vullen de bak behoorlijk. De Sonatini blijft
laag, wat volgens de broers een goede eigenschap is. “We zijn vooral op zoek naar
producten die laag blijven. Als ze te hoog
worden, ziet het er niet mooi meer uit.” In
het sortiment zitten nu 19 verschillende
tulpen. Voorbeelden van tulpen die het
bedrijf gebruikt zijn de rode ‘Seadov’,
de witte ‘Royal Virgin’, de gele ‘Yellow
Flight’. De narcis die gebruikt wordt is
‘Paper White’.
Alle benodigde materialen liggen opgesla-

gen in de schuur. Zo staan de tulpenbollen klaar in de koelcel. Verderop liggen
alle dozen met de waterbroeibakjes, de
kussentjes en de informatievellen. Dit jaar
worden in november en december de waterbroeibakjes met de hand gevuld. Dave
vertelt: “Dat kan deze maanden omdat het
dan rustig is. Voorheen teelden we nog
gladiolen. Daar zijn we mee gestopt. Nu
hebben we de ruimte en ik heb tijd om te
helpen, al doet Mats nog steeds het meeste
werk.” In de waterbroeibakjes gaan 14
bollen van maat 11. Er worden momenteel
ook test gedaan met 12 tulpen van maat
12. De bollen gaan niet zonder preparatie
in de bakjes.
Mats: “Tulpen wortelen lastig. Het geheim
zit hem in de preparatie. Dit hebben we
nu onder controle. Bij narcissen is het
makkelijker. De wortels van narcissen
groeien al als ze water ruiken.”
Om voeten aan de grond te krijgen in Nederland, is volgens Mats behoorlijk lastig.
“We zijn gestart met Bakker.com die plots
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failliet ging. Toen zaten we in een opstartfase met het bedrijf en dat was pittig. We hadden meteen verlies. Omdat mijn netwerk
met de retail te klein is om het zelf te doen,
werken we nu weer samen met Bakker,
maar ook met Bol.com. Via Bol.com ging de
verkoop aardig”, laat Mats weten. “Maar
het verkopen van harten gevuld met tulpen in Nederland is moeilijk. Terwijl consumenten uit Duitsland, Ruslanden China
het per se willen hebben. Supermarkten
hier hebben wel interesse getoond, maar
daarvoor is het te duur. Het moet dan
€9,95 kosten, terwijl we €12,95 tot €14,95
aanhouden. Anders is de marge te klein.
Alles wordt nu in Nederland gemaakt,
dat is best duur.” Mats geeft niet op en
heeft daarom een concept bedacht om in
Nederland een grotere markt te creëren:
Bloemenleven.nl. Op deze website kunnen
consumenten vintage decoratiematerialen
kopen voor in huis en in de tuin. “We
verkopen alleen maar producten waar
bloemen in kunnen. Ik heb al deze pro40

ducten zelf uitgezocht in China en ze zijn
verder niet in Nederland te verkrijgen.”
Zo staat er een ‘tulpenvaatje’ waar straks
een bos tulpen in gezet kan worden. “Op
deze manier willen we Brilliant Dutch
uitbreiden en hopen we dat de verkoop in
Nederland groeit.” De tulpen voor in het
vaatje zullen in eerste instantie gebroeid
worden door Dave. Het vaatje wordt dan
inclusief tulpen verkocht.

SINGLES DAY
Narcis en Sonatini kunnen jaarrond geleverd worden. De tulpen zijn dit jaar van
december tot mei te koop. Volgend jaar
is dat vanaf september. “We gaan dan
tulpen van het zuidelijk halfrond gebruiken. We starten expres eerder zodat we
‘singles day’ in China kunnen meepakken”, zegt Mats. Deze feestdag is altijd op
11 november (vier enen) en is tegenwoordig een van de grootste online winkeldagen geworden. Voor dit jaar staat er
een proeflevering klaar voor Shanghai

(China). “We hebben 10.000 bakjes met
tulpen, narcissen en Sonatini’s verkocht.
Deze gaan we niet in Nederland klaar
maken. Dan worden de verzendkosten
veel te hoog. We sturen de Nederlandse
bollen naar China en laten er daar een
bakje maken. Dit proces en het opplanten zullen wij begeleiden”, legt Mats uit.
Naast China gaat er ook een proeflevering
naar Australië en Nieuw-Zeeland. “Daar
worden de bakjes direct in het retailkanaal uitgezet. Ook deze bestelling wordt
daar ter plaatste gemaakt”, vertelt Jaco.
Export naar andere landen komt wel
vanuit Nederland. Zo gaan er 5.000 stuks
naar Denemarken. Mats: “Vanuit daar
kwam de vraag naar andere producten. Dit is anders. De consument koopt
een beginproduct en maakt er zelf een
eindproduct van. Zo hebben ze er langer
plezier van en het zorgt voor een beleving. Huisbroei is niet nieuw, het bestaat
al heel lang. Wij hebben het in een nieuw
jasje gestoken.”
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