‘Ik wil wat
betekenen voor
de mensheid’
Nico Karsten tussen de
Dianthus barbatus ‘Green Trick’.
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Hij wordt mesjokke van regeltjes van de
overheid. Nico Karsten van broeierij en
kwekerij Franico in Hoogwoud loopt als
duurzame kweker ook wel erg vaak tegen
dat probleem aan. Hij is nu eenmaal een
ondernemer die vooruit wil, praktisch
is ingesteld, zijn mondje roert en buiten
de gebaande paden gaat. “Ik wil niet
afhankelijk zijn van derden”, zegt hij over
zijn grootste drijfveer.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

“I

k kan niet tegen vrijheidsberoving”, begint Nico
Karsten. Hij zit aan een lange tafel in zijn kantine,
waar vijftien tot twintig man personeel pauze
houdt. Dat kan hier niet op 1,5 meter. Maar hij
vindt de coronaregels en de lockdowns veelal overdreven.
“Het heerst hier niet. Ik heb een groot netwerk, maar ken
niemand die besmet is. We laten geen veertig jaar werk
verdampen door coronaregels. Het gaat ten koste van zoveel.
Alles wat leuk is, mag niet meer.”
Door corona heeft het bedrijf van Nico en zijn broer Frank
wel zaken over een andere boeg gegooid. De hoofdactiviteiten
zijn nog steeds tulpen- en jaarrond irisbroei en Helleborus- en
pioenenteelt. Echter, in de kassen zijn er sinds april ‘coronateelten’ bijgekomen: de sierdistel Carthamus en Limonium.
Ze verwachten dat deze minder uit Afrika gaan komen. Ook
worden er LA-bollen in de kas geplant. Meer dan een miljoen
hebben ze van een kennis gekocht, ‘want anders zouden ze in
de vergister belanden’. “We hadden de lelieteelt afgezworen,
maar we zien nu een kans. Wellicht leveren ze een goede prijs
op zo tegen 1 september, een feestdag in Rusland, en 1 november Allerzielen en Allerheiligen.”
In andere teelten krimpt Franico. Zo vermindert het de
buitenirissen dit jaar met de helft. Irissen in de kas halveert
het bedrijf bijna. Karsten denkt aan zo’n 6 miljoen stelen. Die
fikse terugschakeling heeft verschillende redenen. De irissen
gaan hoofdzakelijk naar Engeland, maar dat land gaat na
de Brexit invoerrechten heffen. “Dan worden onze bloemen
duurder.” Het bedrijf denkt eraan in november en december
geen irissen te broeien. Een andere onzekere factor is de tweede golf corona. “Nederlanders kopen irissen niet zo makkelijk
als tulpen”, zo leerden ze het afgelopen seizoen. Toen zijn er
2,5 miljoen irissen weggegooid. Een andere reden om minder
irissen te hebben is dat in november en december kerstgerela28 augustus 2020
teerde bloemen steeds eerder in trek zijn bij kopers.
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Er staat ook een zaadteelt van spinazie in de kas. Franico voert de mussen bij.
Zij zijn er de oorzaak van dat er al veel zaadjes op de grond vallen.

Voor de tulpenbroei liggen de kaarten anders. De productie wordt verhoogd van 7 naar 12 miljoen. Ze hebben veel
meer ‘Strong Gold’ aangekocht. “Een soort die gezien de
houdbaarheid gemakkelijker met de boot naar Amerika kan.
Hierdoor zijn we minder afhankelijk van de luchtvrachttarieven.” Daarnaast houdt corona waarschijnlijk nog een hele
tijd aan. “Mensen in West-Europa willen het binnen gezellig
maken. De supers moeten hun emmers toch vol hebben. En
waarschijnlijk kunnen ze dat minder met import uit Afrika
en Zuid-Amerika.” Franico heeft zelf bij vijf Spar-supermarkten in de omgeving een eigen bloemenstal. Daar verkoopt
het zelfgemaakte boeketten van eigen bloemen en bloemen
die het op de klok koopt. De Spar vangt een percentage van
de omzet. “We verdienen er geld aan én het is leuk”, zegt
Karsten.

IDEAALPLAATJE

De biovergister die Franico runt met de buurman.

Toekomst ligt bij tulpen
en pioenen
Franico teelt jaarrond irissen, voornamelijk ‘Blue Magic’ en
’s zomers ook ‘Blue Magic Max’ en ‘Valentine’ van Maveridge en
‘Hongkong’. Vanaf 1 april wordt er buiten geplant; die irissen worden van juli tot en met half oktober geoogst. Alleen op de locatie
in Hoogwoud worden buitenirissen gekweekt. Zo’n 2 miljoen, die
op 8 hectare vers land rouleren. Nog even en de eerste binnenirissen zijn er weer. Voor de tulpenbroei moest Franico dit jaar voor
het eerst bollen bij meerdere kwekers inkopen. De vaste leverancier, gebroeders Bakker uit Zwaag, had er te weinig en Karsten
breidt behoorlijk uit. Naast de coronateelten heeft Franico ook
‘rustteelten’ staan, zoals Trachelium. Dit jaar voor het eerst ook
een groene variant. Ook Dianthus barbatus ‘Green Trick’ wordt
gekweekt. Franico heeft drie locaties met glas. In Hoogwoud 2,5
hectare waar de tulpen en irissen worden gebroeid. Op de locatie
in Hensbroek bij de biovergister staan in een koude kas pioenen
en Helleborussen. Dan heeft het bedrijf nog een kleine locatie in
Opmeer, waar voornamelijk boeketten worden gemaakt voor de
Spar. In de oude kas die daaraan grenst, staan nu ook wat ‘coronateelten’. In de toekomst wil het bedrijf zich meer focussen op tulpen en pioenen. Het bedrijf heeft ook twee hectare buiten pioenen.
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Naast de bloementak participeert Franico in twee biovergistingsinstallaties. De ene runt Karsten al twaalf jaar samen
met de buurman, die melkveehouder is. De andere, in
Hensbroek, kochten ze vorig jaar met vijf andere ondernemers op na een faillissement. Er gaan vrijwel alleen bollen
in beide vergisters. De gemaakte warmte en elektriciteit
worden zoveel mogelijk zelf benut of gaan naar nabijgelegen
kassen en woningen. Het digestaat gaat hoofdzakelijk over
het land van de melkveehouder en akkerbouwers. De dikke
en dunne fractie gebruikt Karsten zelf in de kasgrond en
over de pioenen als kunstmestvervanger. Karsten voegt na
monstername van het digestaat verschillende mineralen en
sporenelementen toe.
Al jaren zoekt hij een manier om het restproduct van de biovergister te vermarkten. Zo heeft hij er jaren eendenkroos
mee gekweekt, dat kan dienen als duurzame eiwitbron. “De
teelt ging prima. Er was zelfs lekkere kaas van te maken.
Echter, ook hier waren regeltjes de bottleneck.” In de EU
mag het kroos vanwege voedselveiligheid niet als eiwitbron
verhandeld worden. Partijen als ABC Kroos, Wageningen en
zijn Van Hall Larenstein, proberen dat alsnog voor elkaar te
krijgen. Als dit lukt, is dat voor de tulpenbroeisector fantastisch. “’s Zomers kunnen ze dan eendenkroos kweken op
hetzelfde systeem als de tulpen.”
Ooit hoopt hij de vruchten te plukken van zijn eendenkroosproject. Zijn ideale toekomstplaatsje is dat grote broeiers een
eigen biovergister hebben en dat zij de stroom en warmte
zelf zo veel mogelijk gebruiken. “Hopelijk is de regelgeving
dan ook zo ver dat ze overige warmte in de bodem mogen
opslaan.” Het digestaat is dan voor de teelt van eendenkroos
die vervolgens wordt afgezet naar eiwitbronafnemers. “Dan
is de cirkel rond.” Karsten hoopt het nog mee te maken.
“Iedereen in het vak weet dat als er ooit eendenkroos geteeld
wordt naast tulpen, dat het idee van mij komt. Vergeten ze
me nooit meer. Heb ik toch wat betekent voor de mensheid”,
zegt hij.
Een ander ideaalplaatje is dat de digestaat ook gebruikt
kan worden als ‘de nieuwe kunstmest’. Karsten test samen
met zijn irisbollenleverancier Hopman het effect ervan in
de teelt. “We hebben een baan irissen waarop we verschillende soorten en hoeveelheden digestaat brengen in plaats
van koeiendrijfmest.” Komende winter broeit hij de eerste
irisbollen. Ook bij Proeftuin Zwaagdijk loopt een proef, maar
dan met tulpenbollen. De resultaten worden snel verwacht.
De ‘mest’ zou ideaal zijn voor bollenteelt in het zandgebied,
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De proef met irisbollen op water geteeld.

waar kunstmest snel uitspoelt, aldus Nico. “Ik ben ervan
overtuigd dat digestaat beter is voor de grond en dus ook
voor het gewas dan kunstmest. Nu de bewijzen nog.”

TOELEGGEN OP TEELTEN
Karsten vindt dat door allerlei wetten en regels en het zwalkende overheidsbeleid het ondernemersplezier hem nogal
eens wordt ontnomen. “Ik moet zeker nog tien jaar. Daarom
wil ik vooral nog investeren in werkplezier. Voor mezelf en
voor het personeel”, zegt hij wanneer het rondje in de kas
wordt gemaakt. Binnen het bedrijf hebben de broers een
duidelijke rolverdeling. Frank doet de verkoop. Nico is een
druk baasje en is veel buiten de deur. “Ik ben een praatgraag
en wil op het podium staan.” Toch had hij te veel aan zijn
fiets hangen. Daarom heeft Franico anderhalf jaar geleden
een procesoperator voor de biovergister aangesteld. “Kan ik
me meer toeleggen op de teelten. Daar ligt mijn kracht.”
De ondernemerszin is in de kas goed te zien; er wordt volop
geëxperimenteerd. Een proef met irisbollen op water, een
teelt van Zantedeschia op kisten en in zijn voormalige
eendenkrooshoek – ‘waar vorig jaar de kikkers nog kwaakten’– staat dit jaar de eerste Dianthus ‘Kiwi Mellow’. Een
deel ervan staat in kisten. Komende winter staan ze onder
assimilatielampen. Zo hopen ze in februari voor Valentijn
ook weer een snee te hebben. De ondernemer vindt het
prachtig om ideeën te bedenken en uit te proberen, het liefst
samen met anderen. “Iemand anders helpen geld te verdienen en dan samen genieten van wat je hebt bereikt. Dat vind
ik het mooiste.”
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