#bovenkop

De ‘Strawberry Cream’,
die op een pioen lijkt, doet
het momenteel het beste.

Zo apart mogelijk
Geen ‘rauwdouwen’ voor bloemenkwekerij A&L Duin in Heemskerk,
aldus jonge ondernemer Marc Duin. Hij is de derde generatie in het
familiebedrijf. Sinds jaar en dag gaan hij en zijn mede-ondernemers juist
voor zware exclusieve lelies en de meest bijzondere dubbele en zware
tulpen. “Hoe aparter, hoe beter.” En dat lukt bij tulpen steeds beter.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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n de gaashal zijn net de eerste lelies de grond in gegaan.
De bedden liggen er strak bij. “Met de nieuwe plantmachine gaat het allemaal een stukje sneller dan de oude,
die nog over plantbuizen reed”, vertelt Duin, die vanuit
het middenpad op de machine wijst. Die staat, nu hij even
niet wordt gebruikt, netjes afgedekt met een zeil. De lelies
worden dun geplant. Er gaan tussen de vijftien en twintig
bollen op een vierkante meter. De machine op rupsbanden
drukt de grond na het planten beter aan dan de oude deed.
“Bij lelie is het belangrijk dat de grond goed wordt aangedrukt”, vertelt de jonge kweker. De werkhouding op deze
machine is ook wat anders. Op de oude machine hadden de
twee planters een zithouding waarmee de rug meer werd
belast. Bij de nieuwe machine is het meer een lighouding.
“Maar dat went gauw.”
Buiten is het zo’n 23 graden, maar het gaas houdt de scherpe zon weg. In de hal voelt het daarom aangenaam. Er liggen
twee doeken in: een ter bescherming tegen weersinvloeden,
het andere, dikkere scherm wordt bij warm weer gebruikt
om de temperatuur te temperen. In een later stadium van
het leliegewas, zo tegen het snijden aan, wordt hiermee ook
knopverbranding voorkomen. In de buurt kweken meer
bedrijven buitenlelies. Zij doen dat echter allemaal in lagere
gaastunnels. “Door de grote luchtbuffer, zo’n 3 tot 4 meter,
kunnen wij het klimaat hier veel beter houden. De afgelopen zomers waren we maar wat blij met dit dichte scherm”,
aldus Marc, die de gaashal uitloopt. Op het erf liggen links
en rechts veel buizen en koppelstukken die worden gebruikt
voor het stomen van de grond. Een klus die elk jaar weer
terugkeert.

A&L Duin heeft een mooie rood-gele crispatulp
die nog geen naam heeft.

ZICHTBAAR ZIJN
De lelies staan op een andere locatie in rolkassen al vrij
hoog. Hier worden de eerste lelies vanaf begin mei geoogst.
A&L Duin teelt vijftien tot twintig soorten, vooral Oriëntals.
“De soort met de mooiste sierwaarde”, meent Marc. De
ondernemers leggen zich toe op het exclusieve segment in
grote bolmaten 18 of 20. Die grote bolmaten in combinatie
met de teelt in de zandgrond geeft een extra dikke en harde
steel, een intense bladkleur en grote bloemknoppen. “Kort
gezegd: hier komen kwaliteitslelies vandaan.”
Eerder was het bedrijf gebrand op aparte leliesoorten. Nu
laat het dat wat los en neigt het meer naar soorten die
jaarrondkasbroeiers ook kweken. “Dit is noodzakelijk omdat
veel groothandelaren voor het hele jaar lelies inkopen bij de
grote ‘kasjongens’. Als dat goed bevalt, maken ze in mei niet
snel meer de overstap naar buitenlelies. Dat gebeurt nog wel
naar soorten die ze gewend zijn, maar dan extra zwaar zijn.”
Marc besteedt aan het begin van het seizoen veel aandacht
aan het ‘zichtbaar zijn’ in de markt. Bij de start laat hij van
zich horen via met name Instagram en gaat hij persoonlijk
even langs bij de inkopers. Ook zet hij dagelijks op de site

Ook het soort ‘Pamplona’
lijkt veelbelovend.
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Sinds dit seizoen werkt Duin
met een nieuwe lelieplantmachine van Denneman BV. Met
deze machine gaat het allemaal
een stukje sneller dan met de
oude en de grond wordt na het
planten mooi aangedrukt.
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wat er de volgende dag voor de klok staat. Alle lelies komen
voor de klok van Aalsmeer. Ondanks de corona-tijd plant
de kwekerij niet minder lelies; de bollen waren allemaal al
ingekocht en het is daarom ‘fingers crossed’ en hopen op
marktherstel. Meestal zijn de prijzen zo tegen Moederdag
goed, maar daar rekent Marc dit jaar niet op. Frankrijk is de
grootste afnemer van hun segment lelies. “Dus het wordt
duimen dat die markt snel opengaat.” De klanten die op
de klok de bloemen van A&L Duin inkopen, geven aan dat
hun bloemen vooral naar bloemisten en hotelketens in het
buitenland gaan.

EIGEN SOORTEN TULPEN
In de gaashal staat nog een vak tulpen kleurrijk te bloeien.
Deze teelt gaat vooraf aan de lelies. Terugkijkend op het
tulpenseizoen geeft Marc aan dat zijn bedrijf niet mag klagen. Vanzelfsprekend was het een slechter jaar dan anders,
maar tegen Pasen krabbelde het toch aardig op. In de twee
heel slechte weken zette A&L Duin na de aanvoerbeperking
thuisverkoop op touw en ook nam een paar handelaren uit
de buurt af waardoor alles toch werd verkocht. “Je ziet dan
toch dat de tulp in Nederland een geliefd product is, voor
lelies wordt dat een ander verhaal.”
De tulpensoorten van A&L Duin zijn ‘zo apart mogelijk’ en
allemaal dubbele tulpen. Het bedrijf kweekt zo’n twintig
soorten. A&L Duin heeft voornamelijk ‘eigen soorten’. Nadat
het bedrijf in het verleden zelf zeven mooie soorten had
opgekocht, zette Remarkable Tulips tien jaar geleden zo’n
vierhonderd soorten tuintulpen te koop. Met vijf andere
kwekers kocht het familiebedrijf Duin dit op en zij vormden
daarmee samen Combi Tulp BV. “De vierhonderd verschillende tuintulpen hebben we nu doorgeselecteerd tot zo
tussen de dertig en veertig topsoorten. Die komen nu langzamerhand op de markt.”
De afspraak is dat A&L Duin deze soorten als eerste op de
markt brengt en zo met kwalitatief goede tulpen de markt
opent. Het soort ‘Pamplona’ lijkt veelbelovend. Marc: “Het is
een rode tulp die op een roos lijkt. Tijdens de thuisverkoop
was iedereen er helemaal weg van.” De tulp ‘Strawberry
Cream’, die op een pioen lijkt, doet het momenteel het
beste, zegt Marc, die in de koelcel het soort laat zien. “Er
komt een grote ‘toet’ uit deze knop, dat is echt iets aparts”,
zegt hij. De bosjes zitten in een exclusievere verpakking met
wit gaas bovenin, zodat de stelen en de koppen goed te zien
zijn. Vier jaar terugzette A&L Duin met vier andere broeiers in de buurt de merknaam ‘CoasTulip ‘Grown in sand’’
op. Als tulpenkwekers in de vollegrond met vooral aparte
dubbele tulpen kunnen de kwekers zich zo onderscheiden
ten opzichte van de grote broeiers. Marc merkt dat er in hun
tulpenteelt meer potentie zit dan in lelies. “Er liggen daarom
plannen om ons tulpenseizoen te verlengen.”

Marc (rechts) en Rudy Duin.

Meer dan vijftig jaar
familiebedrijf
Het bedrijf A&L Duin bestaat inmiddels vijftig jaar en wordt van generatie op generatie opgevolgd. Marc, zijn vader Aad, zijn oom Martien en neef Roel runnen het bedrijf.
Rudy, de zoon van oom Martien, komt er dit jaar bij. Al het werk wordt verzet door
deze ondernemers. In tijden van drukte springen andere familieleden bij. Totaal
heeft het bedrijf 5 ha grond, verdeeld over drie locaties en jaarlijks wordt er zo’n 4
ha beteeld. Er staan zes rolkassen en een gaashal van 1,5 ha. De leliebollen kopen
ze in bij verschillende kwekers, de tulpenbollen komen met name bij Pater Bloembollen vandaan. Uit de rolkassen worden vanaf begin mei de eerste lelies gesneden, tot aan augustus. De oogst in de gaashal begint in augustus en gaat door tot
de tweede week oktober. Daarna komen de lelies weer uit de rolkassen tot en met
december. De tulpenteelt is van begin januari tot en met eind april. Alle lelies en
tulpen worden aangeboden op de klokken van bloemenveiling Royal FloraHolland.
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