Ooit belicht vanuit drie invalshoeken
de brede geschiedenis van de bloembollensector:
• Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100
jaar geleden?
• Een bijzonder boek uit de KAVBbibliotheek.
• Een uitvinding die de sector sterk
heeft beïnvloed.
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Glas gaf nieuwe
dynamiek
Dagelijks gaan er tienduizenden tulpen de wereld
over. Moderne kassen met meer lagen zorgen voor een
optimale productie. Dat allemaal dankzij het glas. Begin
20e eeuw werden de eerste tulpen in de kas gebroeid.

Bedrijfsmatig komt de broeierij in Nederland pas begin 20e eeuw op gang. Voor
zover valt na te gaan, ligt de basis in Rijnsburg. In 1909 werden de eerste broeiproeven genomen. Al gauw werd deze manier
van tulpen in bloei trekken populair. De
oprichting van een eigen bloemenveiling
in 1914 zal daar zeker bij hebben geholpen. Bolbloemen zijn van oudsher een
belangrijk product voor wat jarenlang
Bloemenveiling Flora heette. Daarnaast
maakte de tulpenbroeierij een snelle groei
door toen bij toeval werd ontdekt dat de
tulp ‘William Copland’ heel goed voor de
broei geschikt was.
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Hoog zijn ze, licht ook, en vooral efficiënt
ingericht. Zonder al te veel handarbeid
produceert een moderne tulpenbroeierij
al gauw twintig miljoen tulpen of meer,
soms veel meer. Een cruciale rol in dit
aspect van de bloembollensector is glas.
Zonder die uitvinding zouden we nu
niet zo gemakkelijk de wereld jaarrond
kunnen voorzien van snijbloemen en potplanten. Dan zouden de seizoenen nog het
sierteeltbeeld bepalen.

eerste ramen die schuin tegen een muur
op het zuiden konden worden gezet om
kwetsbare gewassen te beschermen tegen
de kou.
Midden 19e eeuw werd het industrieel vervaardigen van glas uitgevonden, waardoor
het glas snel goedkoper werd. Vanaf dat
moment komt ook de sierteelt onder glas
opzetten. Zo werd in 1872 in Aalsmeer de
eerste rozenkas gebouwd en in 1888 in het
Westland de eerste druivenkas.
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Glas werd al ruim vierduizend jaar geleden uitgevonden, maar bleef lang een
duur product. Vensterglas werd pas veel
later uitgevonden: in de eerste eeuw na
Christus. Met dat glas kon je meer dan in
een huis gebruiken om de bewoner te beschermen tegen de kou. Vorsten en andere
welgestelden konden zich de luxe van de
eerste kasachtige structuren permitteren.
Al in de 16e en 17e eeuw verschijnen de

Dat bloembollen ook heel goed in de winter in bloei waren te trekken, was al in de
18e eeuw bekend. De oudst bekende afbeelding van een hyacintenglas gaat terug
tot 1730. Deze toepassing was echter voorbehouden aan de particulier. Ook tulpen,
krokussen en narcissen waren geschikt
om in de winter in bloei te trekken. In
1751 wijdt de Duitser Grotjan er zelfs een
heel boek aan.

De kas met zijn glas bleef de basis voor
de broeierij. Door nieuwe technieken kon
het glasoppervlak steeds groter worden
en kon zelfs met gebogen glas worden
gewerkt. De ontwikkelingen die sierteelt
en groenteteelt onder glas doormaakten,
werden snel overgenomen door broeiers
van tulpen en lelies. Breedkappers, Venlokassen, rolkassen, het kwam er allemaal.
De afgelopen tien jaar is hoogte een
steeds belangrijker onderwerp geworden,
vanwege de opkomst van de meerlagenteelt. Maar ook dat is nog niet het einde.
De laatste jaren komt er steeds meer
interesse in led-verlichting. Een nieuwe
techniek, waarmee heel nauwkeurig het
kleurenspectrum is te bepalen. Wie het
juiste recept heeft, kan een beste kwaliteit
tulpen broeien.
En juist deze innovatie maakt eigenlijk
voor het eerst de afhankelijkheid van
glas overbodig. In het verleden is al vaker
geëxperimenteerd met het broeien onder
kunstlicht in schuren en cellen. Het kon
wel, maar leverde toch niet de gewenste
kwaliteit tulpen op. Met led is dat anders.
Opnieuw gaan ondernemers in ruimten
zonder glas aan de slag. De toekomst van
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de broeierij is helder, ook zonder glas.
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