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‘Crososmia
telen is niet
voor iedereen’
Normaal gesproken organiseert CNB in de eerste
helft van augustus de CNB Crocosmiadagen.
Omdat het nog steeds onrustig is rondom
corona, kiest CNB ervoor het dit jaar anders
aan te pakken. Zo verschijnen er in de loop van
augustus filmpjes over Crocosmia-telers op
de social media van CNB. Op deze pagina’s in
Greenity maken we kennis met Bill Rutgrink
en Martijn Leenen, die vertellen over hun
ervaringen met dit bijzondere bolgewas.
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Bill Rutgrink: “We snijden tot
ongeveer half oktober.”

Bill Rutgrink is met zĳn bescheiden kwekerĳ in Voorhout een
mooi voorbeeld van hoe je met een klein, maar bĳzonder gewas
toch goed aan de weg kunt timmeren. “Lange tĳd kweekte ik
gladiolen en tulpen. Twee jaar geleden kon ik een bunder Crocosmia overnemen van de Gebroeders Van Noort. Ik heb besloten
om met gladiolen te stoppen en over te schakelen op Crocosmia.
Dat geeft mĳ meer rust, want gladiool móet je in het seizoen elke
dag snĳden, maar Crocosmia kun je best een dag overslaan.” Hĳ
teelt twee soorten: ‘Carmine Brilliant’ (rood met een geel hart)
en ‘George Davidson’ (geel). “Beide kweek ik 100 procent voor de
export. ‘Carmine Brilliant’ is volledig bestemd voor pottenbroeiers die hun handel afzetten in tuincentra, ‘George Davidson’ gaat
voor de helft naar pottenbroeiers en de andere helft is bestemd
voor de retail. Duitsland is de voornaamste afzetmarkt.”

MET AANDACHT
Als we Rutgrink spreken, zit hĳ volop in het snĳseizoen. “We
planten de laatste bollen in juni en we snĳden van 1 augustus
tot ongeveer half oktober. In die periode voeren we zo’n 300.000
stelen aan bĳ de bloemenveiling.” Aansluitend begint het rooiseizoen. “In november en december zĳn we druk met bollen rapen.
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Op de social mediakanalen van CNB
zijn in de loop van augustus twee filmpjes te vinden waarin Crocosmia-telers
hun verhaal doen. Hou voor meer
informatie de Facebookpagina en de
website van CNB in de gaten.

met ‘Lucifer’ als voornaamste gewas. “Naar die kleur is ook de
meeste vraag.” Aan uitbreiding in die richting denkt hĳ echter
niet. “Ik heb nu al mĳn handen vol.”
Dat de CNB Crocosmiadagen dit jaar niet doorgaan, vindt hĳ wel
jammer. “Voor mĳ zĳn die dagen een mooie gelegenheid om mĳn
gewassen te showen, relaties te ontmoeten, contacten aan te knopen en te zien wat collega’s zoal doen. Hopelĳk kan dat volgend
jaar weer.”
Martĳn Leenen van T.J.M. Leenen in Sassenheim teelt 4 hectare
Crocosmia, waarvan twee bestaande soorten (‘Lucifer’ en ‘Fire
King’) en drie eigen soorten, waarvan er twee al een naam hebben: ‘Prince of Orange’ en ‘Royal Velvet’. “Het aantal hectares
groeit naarmate we steeds beter kunnen inspelen op de vraag
vanuit de markt. We zĳn nu zo’n zestien jaar bezig met veredelen en krĳgen dat steeds beter onder de knie.” Daarbĳ speelt de
marktontwikkeling de veredelaar in de kaart. “Crocosmia wordt
steeds populairder, zowel in boeketten als op pot.” Leenen verkoopt zĳn knollen via de export aan pottenbroeiers, de bloemen
en de bessen die crocosmia produceert verkoopt hĳ voornamelĳk via de bloemenveiling en deels rechtstreeks. “Er is vooral
belangstelling voor onze producten bij de boekettenhandel,
daar zit groei in.” Belangrĳke afzetmarkten voor Crocosmia zĳn
Noord-Amerika, Japan en Europa.

BREED SPECTRUM

Martijn Leenen: “We krijgen het veredelen steeds beter onder de knie.”

Dat is allemaal handwerk, dat moet je met aandacht doen. Je
moet namelĳk precies de goede bollen eruit pikken die geschikt
zĳn voor de pottenbroei, in precies de juiste maten.” Hoewel het
intensief is, vindt Rutgrink het ‘leuk werk’ om te doen. “Ik zit
lekker in de schuur, naast mĳn huis, dicht bĳ mĳn gezin. Dan
heb ik het echt naar mĳn zin.”
Niet iedereen kan zo maar met Crocosmia werken, is de ervaring van Rutgrink. “Zoals ik zei, is het veel handwerk. Bovendien
moet je, zowel bĳ het rapen van de bollen als bĳ het snĳden van
de bloemen, goed weten wat je doet. De bloem moet op het juiste
moment worden gesneden, niet te rauw en niet te rĳp, anders
loop je het risico dat hĳ slap gaat hangen op de vaas. Dat moet je
wel kunnen herkennen. Ik kan dus niet zomaar iedereen bĳ mĳ
in het land zetten om te snĳden.” In de teelt zĳn de gewassen
‘vrĳ probleemloos’ is de ervaring van Rutgrink. “Bemesting en
ĳzer zĳn aandachtspunten bĳ ‘George Davidson’. Verder is Crocosmia niet heel gevoelig voor ziektes en plagen.”
De laatste jaren wordt Crocosmia steeds meer toegepast in boeketten. “Daar liggen zeker kansen.” Rood is nu de hoofdkleur,

Ook Leenen roemt het bĳzondere bolgewas om zĳn resistentie
tegen ziektes. “Je kunt Crocosmia duurzaam telen, je hebt er
nauwelĳks middelen voor nodig. Het is een sterk gewas.” De
handmatige verwerking vraagt nu nog veel tĳd, maar als het aan
Leenen ligt, wordt dat opgelost. “Nu moet je nog handmatig de
nieuwe knol van de oude af halen, dat is arbeidsintensief. Wĳ
willen soorten maken die direct een leverbare knol maken zodat
de verwerking sneller en makkelĳker gaat.” Ook kleur speelt een
rol bĳ de vernieuwing van het sortiment. “Geel, rood en oranje
zĳn nu de hoofdkleuren. Bĳ nieuwe variëteiten kun je denken
aan tweekleurige bloemen, kleuren die mooi uitwaaieren of een
mooie tekening in de bloem. Ook in de grootte van de bloem
kunnen we diversiteit aanbrengen. Uiteindelĳk willen we met
een breed spectrum op de markt komen.”
Dat hĳ zĳn soorten dit seizoen niet kan showen omdat de CNB
Crocosmiadagen niet doorgaan, vindt Leenen ‘heel jammer’. “Ik
vind de Crocosmiadagen een fantastisch initiatief. Zo kunnen
we dit relatief kleine product toch in de schĳnwerpers zetten.
Bovendien is een show altĳd een goede gelegenheid om feedback
op het product te verzamelen. Die kans missen we nu.” Om toch
in contact te blĳven met klanten en hun afnemers, nodigt hĳ
hen uit op zĳn bedrĳf. “Ze komen op afspraak langs, ze willen
het product toch het liefst ‘live’ zien.” Overigens heeft corona
vooralsnog geen invloed op de vraag en de prĳzen. “De markt is
stabiel gebleven.” Hĳ voorziet de komende jaren een groei in de
vraag. “Crocosmia is een fotogeniek product en doet het dan ook
goed op social media. Via die weg bereiken we mensen die het
product helemaal nog niet kenden, dat is interessant. Ik zie voor
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de toekomst dan ook nog veel mogelĳkheden.”
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