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Peter Leijten: “Een bioteelt ernaast zet je aan het denken over zaken die we in de gangbare teelt doen.”

‘Positief verrast
over wat er uit de
grond kwam’
Met een halve bunder bollen doet het
bloembollenbedrijf Stengs & Leijten
alvast wat ervaring op met de teelt van
biologische tulpenbollen. Al kost het nu
eerder geld dan het wat oplevert, een
goede leerschool is het zeker. De neven
waren na het eerste seizoen positief
verrast over wat er uit de grond kwam.
“Je kunt wel blijven zeggen dat chemievrij telen niet mogelijk is, maar het niet
proberen, is het ook niet weten.”
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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e puntgave kuubkisten vallen op het erf van Stengs
& Leijten in Ens op. Grote stickers zitten erop met
de naam ‘Tulipsgreen’. Dat is de naam van de aparte VOF die de neven Peter Leijten en Jochem Stengs
hebben gegeven aan hun nieuwste uitdaging: de biologische
teelt. Naast hun gangbare bedrijf met honderd hectare tulpenbollenkweek, doen ze sinds het afgelopen seizoen ervaring
op met de biologische teelt. De twee zien het aantal middelen
teruglopen en willen zich daarop voorbereiden. Dan is biologisch kweken wel meteen het andere uiterste, beseft Peter.
“Maar zo pakken we de handschoen meteen goed op. We
stellen onszelf niet meer de vraag ‘is het wel mogelijk?’, maar
hebben de insteek ‘alles is mogelijk’.”
Omdat ze al meer dan dertien jaar gangbaar kweken, weten
ze ook precies waarom ze chemie inzetten en dus ook voor
welke dilemma’s ze oplossingen moeten gaan zoeken. Hun
gangbare teelt proberen te vergroenen is een deel van hun
motivatie, maar ze zien ook echt brood in de biologische tak.
Hun overtuiging is dat er naast gangbare bollen, een markt
is voor biologische tulpenbollen en dat die in de toekomst
groeit. “Als je geen biologisch product hebt om mee aan de
slag te gaan, zul je die markt ook nooit vinden. Nu gaan we
ontdekken waar we ermee terechtkunnen.”
Vorig teeltseizoen plantte het bedrijf gangbaar plantgoed van
de cultivars ‘Ronaldo’, ‘Van Eijk’, ‘Ingens’ en ‘Witte Rebel’. De
grond had net een rustteelt met Tagetes gehad. De grond was
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zes jaar geleden al omgeschakeld, net als nog eens 4,5 hectare
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‘Klanten moeten veel eerder
weten wat het biologische
aanbod is’

In WhatsApp heeft Leijten een ‘Logboek Bio tulpen’ aangemaakt, waarin hij soms
wat foto’s of andere informatie over de biologische teelt zet.

VOF Stengs & Leijten:
gespecialiseerd in tulpen
VOF Stengs & Leijten is de onderneming van Jochem Stengs en Peter Leijten,
twee neven uit de Noordoostpolder met twee vestigingen: een in Ens en een
in Espel. Ze zijn al dertien jaar gespecialiseerd in de teelt en verwerking van
tulpenbollen. Beiden komen ze van een bollenbedrijf, maar zijn er nooit met
hun vaders ingestapt. Eerst werkten ze jaren allebei bij een andere bollenkweker. Daarna zetten ze samen het bedrijf op en begonnen met 6 hectare. Inmiddels is dat uitgegroeid naar 100 hectare tulpenbollen, waarvan
70 hectare voor zichzelf en 30 hectare op contract. Al met al telen ze zo’n
35 soorten. Ze leveren onder andere bollen aan Oost-Europese broeierijen,
zoals in Polen en Wit-Rusland.
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zandgrond van dit bedrijf. “We speelden toen al met de gedachte dat áls we eens met bio zouden beginnen, we daarmee
toch klein zouden starten.” Tot voor kort werd het omgeschakelde land verhuurd aan een biologische akkerbouwer.
De gekozen cultivars zijn van eigen plantgoed, alleen ‘Van
Eijk’ werd elders aangekocht. Die cultivar werd aan het rijtje
toegevoegd omdat die redelijk makkelijk biologisch te telen
is. Peter pakt de administratie van de biologische teelt erbij
en zoekt de plantdatum op. “Begin december.” Daarvoor is
onder andere gekozen omdat later planten minder kans geeft
op helsvuur en meer mogelijkheden biedt om onkruiden voor
opkomst weg te branden. Echter, de voornaamste reden is
een lagere bodemtemperatuur, dus minder kans op aaltjes en
Fusarium. Net voor het planten zijn de bollen met water natgemaakt om zo beschadiging bij het planten te voorkomen.
“Je probeert bedreigingen zoals Fusarium op allerlei manieren
te voorkomen door de beste plantomstandigheden te creëren”, aldus Leijten.
In de tweede week van februari kwam het gewas boven de
grond. Voor opkomst werd in het bed het onkruid gebrand.
Verderop in het seizoen ging bij de vroege soorten de wiedkar
er twee keer doorheen, bij het late assortiment drie keer. In
de rijpaden zetten ze het aangeschafte schoffelwerktuig in.
Leijten vertelt dat ze vooraf vooral in de rats zaten over een
hoge onkruiddruk. Vandaar dat ze hier bovenop zaten. “Maar
achteraf viel het best mee. Met afbranden pak je toch meer
mee dan alleen de net gekiemde plantjes.” In ‘Ronaldo’ moest
wel een extra keertje met de hand gewied worden omdat het
bed hiervan minder snel dicht is. “Dan heb je opeens wel
meerkosten van 1.000 euro per hectare handwerk.”

LATE SOORTEN
Leijten en Stengs kozen geen heel late soorten voor de biologische teelt. “Je wilt vroeg groeiende cultivars hebben, dan
heb je een iets betere oogstzekerheid.” De gevreesde vuuraantasting bleef uit. Nu was het voorjaar vanwege de droogte natuurlijk ook gunstig. Doordat er bij de biologische tulpen geen
vuur opkwam, durfden de kwekers het in de gangbare teelt
aan af te wijken van hun standaard spuitschema. “We hebben
een paar bespuitingen overgeslagen. Een bioteelt ernaast zet
je dus aan het denken over zaken die we in de gangbare teelt
doen.” Groene middelen zijn er niet gebruikt. “We wilden
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eerst eens kijken wat er zou gebeuren en bovendien hebben
we ook nog geen groene spuit.”
De biologische teelt zette de kwekers ook aan het denken om
bij de gangbare teelt de virusgevoelige rassen meer bij elkaar
te zetten, zodat in de minder gevoelige rassen minder tegen
luis bestreden hoeft te worden. Het biologische gewas werd
één tot anderhalve week eerder gekopt dan dezelfde gangbare rassen. De bloemen waren dus nog vrij jong. “We wilden
de vuurdruk zo laag mogelijk houden. Dan nog maar even
nakoppen met de hand.”
De bollen werden vanwege kans op Fusarium op tijd gerooid,
de eerste op 17 juni en de late soort ‘Ronaldo’ 29 juni. De
bollen zijn niet gespoeld en een dag later zijn ze meteen
verwerkt. Zo kon het biologische materiaal er met een schone
rooier uit gehaald worden en gingen deze bollen als eerste
over de verwerkingslijn. De eerste biologische opbrengst, zo’n
385.000 bollen, was verrassend goed. “Slechts iets minder
dan wat we gemiddeld gewend zijn in de gangbare teelt.
Alleen waren de bollen iets minder grof ten opzichte van onze
gangbare teelt op klei.” Leijten vermoedt dat dit komt doordat
de bioteelt op zandgrond was en dat het biologische gewas
natuurlijker en eerder afsterft.

AFZET REGELEN
“We dachten eigenlijk dat ze biologische bollen wel vier
keer van je dam af zouden komen halen, maar dat valt erg
tegen”, zo vertelde Jochem Stengs eerder. Het overgrote
deel van de biologische bollen staat nu nog in de schuur.
Er is wat aan drie verschillende afnemers verkocht. Er zijn
partijtjes bollen geleverd aan koks, aan Natural Bulbs en aan
Ecobulbs ‘t Keerpunt. “Wel gingen de bollen voor biologische
prijzen weg.” Aanbieden bij bemiddelingsbureaus leverde
niets op. De neven zijn nog in onderhandeling met een broeier die wellicht een grotere partij wil afnemen.
Een belangrijk leerpunt na dit eerste seizoen is dat vóór het
planten de afzet al geregeld moet zijn, stelt Leijten. “Klanten
moeten veel eerder weten wat het biologische aanbod is.
Dan kunnen ze dat ook aanbieden aan hun afnemers. Voor
komend seizoen bespreken we nu al met mogelijke afnemers
welke cultivars we hebben en peilen ook bij hen wat zij
zouden willen.” In het biologische segment is er met name
interesse in de wat specialere soorten, zoals dubbele of par-

Natural Bulbs heeft wat partijtjes biologische bollen van Stengs & Leijten
gekocht, zoals ‘Ingens’ en ‘Ronaldo’.

kieten. “Zo maak je biologische bollenteelt nog specialer.”
Het komend seizoen zet Tulipsgreen acht tot tien soorten
biologische bollen. De cultivars ‘Novisun’, ‘Columbus’, ‘Ballerina’ en ‘Cash’ komen er sowieso bij. “We kiezen dus voor
wat meer bijzondere tulpen en een breder kleurenpallet.” De
planning is om zelf een hectare biologisch te zetten en daarnaast drie hectare op contract voor een biologische broeier.
“Met een groter areaal kan het financieel ook wat beter uit.
Met dubbele prijzen ten opzichte van gangbaar lukt dat nu
niet eens.” Zo drukken de overheadkosten per bol nu hard
op de prijs. Qua investeringen valt het voor hen wel mee:
veertig nieuwe kuubkisten en een schoffelwerktuig, de brander werd geleend. De meeste kosten zitten in het opzetten
van de nieuwe VOF en het uitdragen van de bekendheid van
het nieuwe bedrijf, zoals een eigen website. “En natuurlijk
de energie die je moet steken in contacten voor de verkoop.”
Voorlopig kost het meer geld dan dat het oplevert. Maar dat
geeft niet. “We geven onszelf vijf jaar de tijd om met Tulipsgreen in de afzet vaste voet aan de grond te krijgen. Maar we
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zijn er zelfverzekerd over. Dit gaat lukken.”
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