Cees Overdevest jr. en Ingrid Smakman hebben een succesvolle huisverkoop van vooral tulpen.

‘Als mijn ogen open zijn,
dan is de winkel open’
Cees Overdevest jr uit Wassenaar is gespecialiseerd in de huisverkoop van
voorjaarsbloeiers. Honderd jaar geleden legde zijn grootvader de basis voor het
bedrijf, dat zich telkens aanpaste aan de tijd. De huisverkoop is populair, zo blijkt
tijdens ons bezoek.
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V

rijdagmiddag is het bij Firma Overdevest aan de
Katwijkseweg 19a in Wassenaar een komen en
gaan van klanten. De klanten komen per auto,
fiets of scooter of wandelend naar de huisverkoop
van Cees Overdevest jr. en Ingrid Smakman. Vooral tulpen
zijn gewild. Al gauw moeten er nieuwe boeketten worden
gemaakt met gemengde tulpen.

AL 25 JAAR

natuurgebied werd, was het mogelijk om een renderend
bedrijf in de benen te houden, aldus Overdevest. “De
broeierij voor de huisverkoop levert vanaf half december de
eerste bloemen op. Pas vanaf half januari komt de verkoop
goed op gang, die doorloopt tot half mei. De tulpen broeien
we in de kas, hyacinten en narcissen planten we op grote
kisten voor promotie op ons erf en decoratie op diverse
plekken in het dorp Wassenaar. Andere producten koop ik
bij van collega’s uit de Bloembollenstreek.”

De huisverkoop is geen noodgreep vanwege de huidige crisis in de sierteelt. Integendeel, stelt Overdevest jr. “Mijn vader bouwde in 1978 al een kas, waarin we tulpen broeiden.
Lange tijd deden we dat voor de veiling in Rijnsburg, maar
omdat de veiling steeds hogere eisen stelde, zijn we gestart
met de verkoop van tulpen op het bedrijf. Toen het land
werd verkocht vanwege de aanleg van het natuurgebied
Lentevreugd (zie kader), zijn we helemaal gestopt met het
broeien voor de veiling en overgestapt op de verkoop aan
huis. Mijn vader heeft dat nog tot 2008 kunnen meemaken.
In dat jaar werd hij ziek en stond ik er alleen voor.”
Door de afspraken die zijn gemaakt toen het bollenland

In de zomer is het bedrijf de overslagplaats voor tulpen
die door Duitse droogverkopers als Degenhardt en Keyzers
Pflanzen en ook het Franse bedrijf Nova Pro worden gekocht. Aan Overdevest de taak om als goed huisvader voor
die bollen te zorgen en het transport naar de koper zo efficiënt mogelijk te maken. Voor de bewaring heeft het bedrijf
voldoende capaciteit. Daarnaast is er ook nog voldoende
ruimte voor particulieren om hun spullen op te slaan.
In het najaar kunnen klanten bij Cees voorjaarsbloeiers
kopen. “Bij mij mogen de mensen zelf hun bollen pakken.
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Dat vinden ze leuk. Zakjes en stiften liggen klaar. Op die
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Drie generaties in de bollen
Cees Overdevest jr. is de derde generatie die op de locatie Katwijkseweg 19a in Wassenaar actief is in de bloembollensector. Zijn
overgrootvader Gerrit Overdevest kocht voor zijn zoon Arie Overdevest in 1920 land in het gebied dat nog steeds bekend staat als
Lentevreugd. Toen hij het land kocht, was de afgraving van het
gebied nog in volle gang. Zoon Arie bouwde het bedrijf gestaag
uit. Drie van zijn zonen toonden ook interesse in de bollen: Henk,
Aad en Cees. Henk startte in Breezand een eigen bedrijf, dat zich
tegenwoordig met stuifbestrijding bezighoudt, terwijl Aad in de
bollensexport ging. Cees zette het bedrijf van zijn vader voort en
liet het groeien tot 16 ha, waarbij tulpen, hyacinten en narcissen
de belangrijkste teelten waren. Inmiddels waren er vijf zonen. Drie
van hen volgden een universitaire opleiding en zoon Theo werd
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werkzaam bij de BKD in Lisse. In 1982 kwam Cees jr. in de zaak. In
die jaren ging vader Cees in de gemeenteraad van Wassenaar voor
het CDA. “Omdat ik in het bedrijf was gekomen, kon mijn vader
tijd steken in de gemeentepolitiek”, aldus Cees Overdevest jr.
Begin jaren negentig kwam de discussie op gang over het behoud
van bloembollengrond in de Bollenstreek. Om dat doel te bereiken, moest er bollengrond worden gecompenseerd met natuur.
Lentevreugd werd aangewezen als compensatiegebied. Dit betekende in 1997 het einde van de kwekerij. Vader en zoon Overdevest kregen het wel gedaan bij de provincie dat Cees jr. tot 2027
zijn bedrijf kan uitoefenen en dat de gebouwen een andere, algemenere bestemming kregen. Op die manier kon hij op zoek naar
andere activiteiten om zijn bedrijf draaiende te houden.
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Mede aan de
wieg van succes
‘Apeldoorn’
Begin jaren veertig van de twintigste eeuw
zag tulpenveredelaar Dirk Lefeber tot zijn
verbazing dat uit de kruising tussen ‘William Pitt’ en ‘Madame Lefeber’ een flink
zaaisel rode tulpen was ontstaan: 364
zaailingen. Via commissionair Kees Braun
kreeg Arie Overdevest hartje oorlog de
vraag of hij in de helft van dit zaaisel wilde investeren. Betalen was pas nodig als
Lefeber dat nodig vond. Overdevest ging
kijken en had al snel door dat dit een bijzonder zaaisel was. Hij ging akkoord en
kweekte in Wassenaar alle zaailingen verder op. Omdat hij al die nummers maar
lastig vond, ging hij alvast maar namen
geven. Plaatsnamen waren voor de hand
liggend, en zo kreeg een van de zaailingen
de naam ‘Apeldoorn’. Het bleek een topper te worden. Later vond Overdevest in
deze tulp een gele mutant. Ook de Andijker kweker Cor Gorter vond deze mutant.
Beide vinders zijn terug te vinden in de
officiële registratie van de KAVB. Overdevest heeft de Darwinhybriden lang in ere
gehouden.

manier hoef ik er ook niet de hele tijd bij te blijven. In
die periode zijn we namelijk alweer druk bezig met het
opplanten van de tulpen voor de broeierij. In totaal zijn dat
er toch elk jaar zo’n 560.000 stuks.”

BIJZONDERS
Het sortiment dat hij broeit bestaat uit een groot aantal
cultivars. De basis wordt gevormd door cultivars die hij
gegarandeerd kan verkopen, zoals ‘Strong Gold’, ‘Ben
van Zanten’, ‘Columbus’, ‘Viking’ en ‘Professor Röntgen’.
Die koopt hij ook vooraf al in. Daarnaast koopt hij naar
behoefte bij. Het gevarieerde koperspubliek heeft ook een
gevarieerde vraag. “Een deel van de klanten is echt op zoek
naar iets bijzonders. Zo heb ik nu ‘Apricot Parrot’, dat gaat
grif weg. Maar er zijn ook kopers die elke week komen voor
een standaardbosje tulpen. Die wil ik ook graag bedienen.”
Naast het basissortiment koopt hij ook in het najaar bij
exporteurs cultivars die ze over hebben. Dat levert soms
mooie verrassingen op, zoals de tulp ‘Flash Point’, dubbel
en roze. “Zo roze, dat zie je zelden”, aldus een enthousiaste
Overdevest. De helft van zijn tulpen koelt hij, de rest niet.

Op die manier is hij verzekerd van een lange broeiperiode,
waarin contant een gevarieerd sortiment voorhanden is.
Pothyacinten en de narcis ‘Tête-à-Tête’ broeit hij zelf. Zijn
partner Ingrid Smakman maakt daar opgeplante bakjes
van, die net als de snijbloemen, gemakkelijk van de hand
gaan.
De huisverkoop gaat dagelijks door. “Als mijn ogen open
zijn, dan is de winkel open.”
Hij is nog steeds blij dat zijn overgrootvader op deze plek
grond kocht. “Ik ben hier de enige in de buurt die elke dag
verse bloemen verkoopt. Dat weten mensen. Tot vorig jaar
stuurde ik met de jaarwisseling nog een kaart naar mijn
klanten om te melden dat het seizoen weer begint. Dit jaar
heb ik dat niet hoeven doen, omdat we inmiddels zo’n grote vaste klantenkring hebben. Ik heb het geluk dat Ingrid
van haar beide grootouders het bollenkwekersbloed heeft
meegekregen. Ze begrijpt hoe het werkt en is een grote
steun voor me. Daarom gaat het niet alleen privé, maar ook
zakelijk zo goed. Ik hoop samen met haar nog een aantal
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