‘Dit moet
een mooie
maand
worden’
“Het kan een mooie december worden
voor ons”, zegt snij-Amaryllisteler Wilfred
Janssen van kwekerij Beaumonde eind
november. De teler uit Huissen verwacht
een positief corona-effect voor hun
typische kerstproduct. “Mensen blijven
thuis en willen extra vroeg in een gezellige
kerstsfeer zitten.”
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E

r heerst medio november een gezellige drukte op
het bedrijf van Wilfred Janssen (48), samen met zijn
broer Jack (57) eigenaar van Amarylliskwekerij Beaumonde. In de kas zijn een man of vijf bezig met het
snijden van rijpe stelen, die vervolgens via de monorail naar
het middenpad worden vervoerd. In de schuur is een drietal
dames in de weer met het sorteren van de bloemen, die na
het inpakken tijdelijk in de koelcel gaan.
Nog niet alle teeltvakken zijn al aan de oogst toe. In enkele
kappen is de koeling pas half oktober uitgeschakeld, daar lopen de bollen nu uit. Een groepje Bulgaarse uitzendkrachten
plukt hier de klisters van de bollen weg. Daar waar al een
steel opkomt, mag het blad tot halverwege blijven zitten.
Een kleine kilometer verderop, in de kas van broer Jack, is
het beeld niet anders. De oogst komt goed op gang, maar de
echte piek moet nog komen. 40 procent van de oogst valt in
de laatste twee weken voor kerst. Ze hopen dat de teller dan
op ruim 1 miljoen geoogste stelen staat.
Hoewel de broers samen één bedrijf vormen, is ieder verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de eigen locatie. “We
vullen ons eigen arbeidsplaatje in en als je klaar bent, ben
je klaar. Uitwisselen doen we niet”, zegt Wilfred. Wel is er
sprake van taakverdeling. Wilfred neemt de handel voor zijn
rekening, Jack is verantwoordelijk voor de administratie en
teelttechniek.
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Twee bedrijven, één naam
Wilfred Janssen heeft samen met zijn broer Jack een snij-Amaryllis-kwekerij, Beaumonde. Ze bestieren ieder hun eigen locatie in
Huissen, maar werken samen in handel, administratie en teelttechniek. Samen oogsten ze jaarlijks een miljoen stelen en zijn ze
2,4 ha groot, naar eigen zeggen ‘een middenmoter’ in de teelt van
snij-Amaryllis. Met ‘Maestro’ en ‘Himalaya’ hebben ze twee nieuwe troeven in hun assortiment. Een volgende stap is uitbreiding,
maar het besluit daartoe is nog niet genomen.

Kwekerij Beaumonde is sinds 2004 de naam van het bedrijf
dat de broers aan de rand van Huissen runnen. Met kassen
van 1,4 en 1 hectare noemt Wilfred hun bedrijf een middenmoter. “Aanvankelijk teelden mijn vader en broer fresia’s.
Om werk en aanvoer meer te spreiden kwamen de Amaryllissen erbij. Rond 2000 ben ik erbij gekomen en is mijn vader
gestopt.”
Er werd eerst een kas bij gehuurd en in 2006 kwam de huidige locatie van 1 hectare te koop. Achter deze kas ligt nog
een lap grond van 1,5 hectare, voor een deel in gebruik voor
de teelt van pioenrozen. “Misschien gaan we dat uitbreiden,
want als de winterperiode voorbij is, vind ik het wel heel stil.
Tijdens de oogst hebben we soms tientallen tijdelijke krachten aan het werk, vanaf 1 maart lopen we hier een halfjaar
alleen.”

CORONA EFFECT
Toen 1 november in een aantal landen een tweede lockdown
werd afgekondigd, was het schrikken voor de telers. Wilfred:
“Niet omdat het om belangrijke Amaryllis-landen ging, maar
vanwege het risico dat de lelies en rozen die daar normaal
heengaan ons product in de weg gaan zitten.” Inmiddels
blijkt dat de middenprijzen op peil blijven.
Hij verklaart: “Mensen blijven meer thuis dan anders en
gaan ook eerder ‘kerst maken’. Ze willen het extra gezellig
maken thuis en daar helpt een bosje Amaryllissen bij. Dus ik
verwacht een mooie maand december voor ons product.”
Afwachten is het voor de broers ook hoe hun nieuwe cultivar ‘Maestro’ zal scoren. Dit is het eerste oogstjaar voor dit
bicolor ras, dat Beaumonde samen met één ander bedrijf op
licentie teelt. “Ten opzichte van de gangbare ‘Ferrari’ is het
een klein product; we zullen er zo’n 500 à 600 stelen per
dag van snijden. Maar voor de risicospreiding is een breed
assortiment belangrijk.” Wat mooi is: de gevlekte rood-witte
bloem heeft al bekendheid bij de handel verworven, merkt
Wilfred.
Ook niet onbelangrijk: het is een makkelijke soort om
mee te werken, zowel tijdens het oogsten als sorteren en
verpakken. “De bol levert veel dikke, lange stelen en het zijn
vrijwel allemaal vierknoppers.”
De cultivar komt pas tijdens de laatste twee weken voor
kerst in volle productie. Eind november is de ‘Maestro’ nog
niet oogstrijp en ogen de jonge stelen nog tamelijk iel. “Uit4 december 2020
zwaren doet ie pas op het laatst”, vertelt Wilfred.
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Een andere nieuwkomer in het assortiment van Beaumonde
is ‘Himalaya’, met een grote witte bloem. Deze kan ‘Christmas Gift’ vervangen, die erg Fusarium-gevoelig is. “Tijdens
de teelt kun je daar weinig tegen doen. Als ie gaat, dan gaat
ie. Daarom hebben we vorige winter een deel gerooid en
vernietigd.” Fusarium blijft een lastig probleem in sommige
soorten. Dit valt het beste te bestrijden met goede bedrijfshygiëne, vindt hij. Zoals tijdens het verzolen de mesjes en de
kisten goed ontsmetten en de bollen goed drogen.
Het assortiment aanpassen is jaarlijks nodig, stelt de teler.
“Neem ‘Challenge’, een mooie witgroene bloem. Maar wel
een kwetsbare soort die veel tweeknoppers produceert.
Bovendien moet de bol elke twee jaar verzoold worden. De
vraag is wat je er dan onder de streep aan overhoudt.”

Wilfred Janssen:
“Het assortiment
moeten we jaarlijks aanpassen.”

BEDRIJVEN SAMENVOEGEN
Een goede verkoopstrategie levert in de Amaryllis-teelt nog
altijd meer op dan groter worden, vindt Wilfred. Toch staat
nieuwbouw wel op de agenda. De huidige kassen zijn al
tamelijk oud en het bedrijf van Jack ligt ingeklemd tussen
woonwijken. “Een optie is om die kas te slopen en op het
land achter mijn kas nieuw te bouwen.” Hij is er nog niet uit
of hij die investering wil, maar een beslissing hierover komt
naderbij. Gesprekken met de gemeente zijn gaande, vertelt
Jack. ”Als wij deze kas slopen, kunnen we via de Ruimte voor
Ruimte-regeling twee bouwpercelen verkopen. De gemeente
staat er positief in.”
Qua kosten en teelttechniek kunnen ze er met een nieuwe
kas wel meer uithalen, voorziet Jack, die zich via een cursus
verdiepte in Het Nieuwe Telen. “Dan kunnen we het bedrijf
optimaliseren, waar we nu alles apart en dus ook dubbel
hebben.”
Van Het Nieuwe Telen heeft hij geleerd om veel meer licht
toe te laten in de kas. “Voorheen hielden we 70 procent van
het licht tegen. In april ging al krijt op het dek en een groot
deel van de zomer bleef het schermdoek dicht. Koel houden
was alles. Nu kijk ik ook naar de plantbalans en actief houden van het gewas. Het gewas komt groener de zomer uit.”
De laatste twee seizoenen ging er pas in juni een coating op
het dek en bleef het scherm langer open. De kunst is dan
wel om de luchtvochtigheid hoog te houden, om gewasstress
en knopverdroging te voorkomen, stelt Jack. “Dat valt niet
mee zonder bevochtiging. Ik speel daarom vooral met de
luchtramen en het dichthouden van de luwzijde. In een
nieuwe kas kun je dakberegening en luchtbevochtiging installeren. Dan hoef je niet meer te coaten en zal de productie
ook omhooggaan.
Maar hij beseft dat als hij er over een jaar of vijf uitstapt, zijn
broer alleen verder moet met een groter bedrijf. Een puzzel
kortom, die nog gelegd moet worden.
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