#bovenkop

‘Met de markt
meegroeien’
Muscari-op-pot kennen we allemaal.
Muscari voor de snij is een stuk minder
bekend. In Nederland zijn er ook maar
zo’n acht kwekers die zich daarmee
bezighouden. Waaronder Gebr. Pletting uit
Heemskerk. Greenity ging op bezoek bij het
familiebedrijf aan de Voorweg om meer te
weten te komen over het hoe en waarom.
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e Voorweg in Heemskerk is als de Route du Soleil
naar het hart van Kennemerland, waar al jarenlang een vaste kern van bollen- en bloemenkwekers zich richt op de teelt en broei van kwaliteitsgewassen. De Gebr. Pletting past precies in dat plaatje. De
broers Jan en Ronald en Jans zoon Bart kiezen bewust voor
de relatief kleinschalige teelt van snĳ-Muscari’s om zo de
kwaliteit te kunnen bieden die hun klanten verwachten. Als
we het bedrĳf binnenstappen, komen we dan ook niet in een
broeifabriek terecht, maar in een bescheiden schuur met
koelcellen, een verwerkingsruimte en daarachter een kas
waar het product in bloei wordt getrokken.
Eerst naar de verwerkingsruimte. Hier is de familie Pletting,
inclusief de echtgenotes van de gebroeders Jan en Ronald,
in het seizoen de nodige uren te vinden voor het bossen en
veilingklaar maken van de bloemen, daarbĳ geholpen door
een aantal parttime medewerkers. Op een woensdagmiddag
begin maart draait de boslĳn op volle toeren. De bosjes Muscari worden per tien stelen ingehoesd, in emmers gezet en
op karren de koelcel in gereden. Bart leidt ons rond. “Vanaf
begin januari tot ongeveer half april leveren we twee veilingkarren per dag af bĳ de bloemenveiling, in Aalsmeer en
in Rĳnsburg. Per kar gaat het daarbĳ om 600-1.200 bossen,
afhankelĳk van de aanvoer. Als enige aanvoerder op de veiling hoezen wĳ onze Muscari’s in per bos om ze te beschermen. Zo blĳven de bloemen mooi.” Het grootste deel van de
bloemen komt voor de klok, een klein deel gaat direct naar
vaste afnemers.

BEWUSTE KEUZE VOOR SNIJ

Bart Pletting: “Wij houden het graag kleinschalig met de focus op kwaliteit.”

Al meer dan 100 jaar
Het bedrijf van de gebroeders Pletting bestaat al meer dan honderd jaar. Het begon allemaal in Beverwijk met een groentekwekerij. Vanaf het moment dat de broers Jan en Ronald het bedrijf
overnamen, verschoof de focus naar bloemen en bloembollen:
tulpen, narcissen en later ook Muscari. Begin jaren ‘70 vestigde
Gebr. Pletting zich aan de Voorweg in Heemskerk. In 2015 stapte
Bart Pletting in het bedrijf; hij vertegenwoordigt de vijfde generatie. Anno nu kweken de gebroeders Pletting 3 hectare Muscari en 5 hectare zomerbloemen en broeien zij ongeveer 2 miljoen
stelen snij-Muscari.
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De gebroeders Pletting kiezen bewust voor snĳ-Muscari en
niet voor Muscari-op-pot, vertelt Bart. “Wĳ willen het graag
kleinschalig houden, onszelf specialiseren en kwaliteit leveren. Bĳ de pottenbroei gaat het om veel grotere aantallen,
dan zouden we echt moeten uitbreiden. Dat past niet bĳ
ons.” Aangezien zĳ met nog zeven andere kwekers de enigen
zĳn in Nederland die snĳ-Muscari’s telen, is er een goede
boterham in te verdienen. “De markt wordt niet overvoerd,
wĳ proberen niet meer te broeien dan de markt aankan.”
Afnemers zĳn groothandelaren, cash-and-carry’s en bloemenwinkels in Europa en daarbuiten. “Dit is geen product
voor de retail, daar is het te klein voor. Bloemisten werken
er graag mee in kleine boeketjes en ze verkopen ze als monobos.” Daarbĳ heeft Muscari wel wat extra aandacht nodig.
“Je moet het product goed zichtbaar in de winkel zetten, bĳ
voorkeur op de toonbank. Vaak zĳn de bloemisten die ermee
werken zelf fan van het product. Zĳ weten het goed te verkopen aan de consument.” De bloemen zĳn zo’n vĳf tot zeven
dagen houdbaar op de vaas.
Bart wĳst op de verschillende soorten die de gebroeders
broeien: “We broeien zo’n 1,5 miljoen Muscari armeniacum
en dan nog eens een half miljoen in totaal van ‘Joyce Spirit’,

13 maart 2020

13 maart 2020
016-18 Repo Pletting.indd 16

09-03-20 10:27

‘Manon’, ‘Cupido’ en ‘Helena’. Een deel telen we ook zelf:
zo’n 3 hectare van armeniacum en ‘Joyce Spirit’, zo hebben
we de kwaliteit daarvan zelf in de hand. De overige bollen
kopen we in bij collega-kwekers waar we al langere tijd mee
samenwerken.”
Pletting beperkt het aantal soorten bewust. “In Muscari
draait het nog altijd om blauw, wit en blauw-wit. Het heeft
geen zin om van elke kleur een groot aantal soorten te
broeien, dat voegt niks toe. Tenzij het heel onderscheidend
is.” Een roze Muscari voor de snij zou wel iets toevoegen.
“Dan zet je echt iets nieuws neer. Daar zouden wij wel voor
in zijn.” Binnenkort moeten ze tot zijn spijt afscheid nemen
van ‘Cupido’. “De licentiehouders zijn er niet tevreden over
en halen het soort uit de markt. Echt jammer, want wij
hebben er veel klanten voor. Er kwam zelfs iemand vanuit
Amerika bossen ‘Cupido’ halen voor de aankleding van een
bruiloft.”

VOORBEREIDEN OP BROEISEIZOEN
We lopen naar de koelcel waar de kisten met de opgeplante
Muscari’s zich staan voor te bereiden op het broeiseizoen.
“De kisten staan zo’n vier weken in de koeling voordat we ze
naar de kas halen. Daar trekken we de Muscari’s in bloei in
zo’n tien tot zestien dagen, afhankelijk van de tijd van het
jaar, de hoeveelheid licht en warmte.” Bart rijdt twee stapels
kisten de koelcel uit en brengt ze naar de kas waar hij ze
een voor een afstapelt. “Dit is allemaal nog handwerk, het
zou fijn zijn als we dit stuk van het arbeidsproces zouden
kunnen automatiseren. Het is best zwaar werk en niet heel
goed voor je lijf.” Als de kisten de kas in gaan, ziet het gewas
nog helemaal geel. Verderop in de kas zien we mooie blauwe
en witte Muscari in bloei staan. “Ze kleuren al heel snel op
in de kas.”
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Als de bloemen rijp genoeg zijn, worden ze naar de verwerkingsruimte gebracht, geplukt en gebost. “Onze aanvoer van
Muscari’s gaat door tot ongeveer half april, afhankelijk van
de prijsvorming”, vertelt Bart. “Meestal zijn we zo’n zestien
weken aan de klok, na Pasen loopt de aandacht voor Muscari
terug. Vanaf dat moment zijn consumenten meer gericht
op de tuin.” Voor de Gebr. Pletting verschuift de aandacht
dan naar de zomerbloemen. “We telen onder andere pioen,
Allium, Eremurus en Montbretia, Scilla en Erythronium, in
totaal 5 hectare.” Van uitbreiding van het bedrijf is vooralsnog geen sprake, stelt Bart. “We moeten niet sneller groeien
dan de markt ons product kan opnemen, anders zakt de
prijs onderuit.” Op dit moment is hij niet ontevreden over de
prijs. “Die is gemiddeld. Het is nog even afwachten wat het
effect van het coronavirus is. Ik heb al verhalen gehoord van
lijnrijders die met volle vrachtwagens terugkomen.”

CERTIFICERING NODIG
Als we in de kantine aan de koffie zitten, valt ons oog op
het MPS-GAP-milieucertificaat. “De vraag naar certificering
begint steeds meer te komen, ook vanuit de veiling. Dutch
Flower Group heeft aangegeven om in 2020 minimaal 90
procent van hun inkoop duurzaam te willen doen. Steeds
vaker werd er specifiek om dit certificaat gevraagd, dus
toen hebben we besloten daarvoor te gaan.” Hij begrijpt dat
het nodig is, maar ‘er komt wel veel bij kijken’, vindt Bart.
“Je moet aan allerlei eisen voldoen en het vraagt nogal wat
administratie.” Dat dit de nieuwe realiteit is, snapt hij maar
al te goed. “Voor supermarkten is het steeds meer een hot
item, voor bloemisten speelt het wat minder, maar uiteindelijk zal het daar ook doordringen.”
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