#bovenkop
De rooitijd van de najaarsgewassen is in volle gang en in sommige gevallen
net achter de rug. Wat zijn de indrukken van de opbrengst en kwaliteit na
een seizoen met hoge temperaturen en veel neerslag? Greenity ging kijken bij
telers van calla, dahlia, gladiool, lelie en vaste planten.
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Rondje rooien
ROB DUINEVELD | G.J. DUINEVELD EN ZN | BREEZAND

‘Enkele soorten grover dan de markt vraagt’
Het weer tijdens het rooien was dit jaar voor callakweker Rob
Duineveld ‘een beetje halen en brengen’. Het rooiseizoen startte
met de leverbare op 7 oktober en op 13 november was alle 12,5
ha hiervan eruit. G.J. Duineveld plantte er wel 2,5 hectare minder van dan vorig jaar. “De dag na de eerste persconferentie van
Rutte waarbij de intelligente lockdown werd ingesteld, zijn we
begonnen met planten. We zijn toen wat op de rem gaan staan.
Soorten waar we aan twijfelden, hebben we niet geplant. Ook
breidden we niet uit in soorten die hoopvol waren.” Toen vermoedde
Duineveld
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2020 niet dat de zaken er nu toch zo goed voor
zouden staan. Het bedrijf uit Breezand heeft inmiddels zo’n 90
procent voorverkocht. “Net zoveel als andere jaren.” Voor eind
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november had Duineveld ook de 2,5 ha plantgoed gerooid. De
opbrengst noemt hij redelijk tot goed, al hangt dat wel erg af
van het perceel en de soort. “Je rooit aardig naar wat je aan
de hand van de gewasstand verwacht.” Het gewas stond dit
jaar wat minder hoog op het land, maar de gerooide hoeveelheid noemt de kweker redelijk tot goed. De maat bestempelt
hij ook redelijk tot goed, al is dat een beetje tegen de wens van
de markt in. “Mijn klanten, de broeiers van bol-op-pot, willen
de maten 14, 16 of 18. Maar ik verwacht dat enkele soorten grover zijn dan de markt vraagt.” Hij verwacht cultivarafhankelijk
wisselende uitvalpercentages. “Pas in januari zien we wat de
werkelijke getallen zullen zijn.”
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LEO VAN DE WESTELAKEN |
SINT MICHELSGESTEL

‘Eindelijk weer een
leuk lelieseizoen’
Half oktober ging bij Leo van de Westelaken in
Sint Michelsgestel de rooimachine aan de slag
met de eerste LA-hybriden, waarvan ‘Dynamix’, ‘Tirreno en ‘Brindisi’ de belangrijkste cultivars zijn op zijn bedrijf. “We waren dit jaar
wat eerder gestopt met de vuurbestrijding
en dat leverde een eerder afgestorven gewas
op. Met het rooien was dat goed merkbaar.
Het ging sneller en gemakkelijker, omdat het
gewas nu goed afgerijpt was.”
De rooiomstandigheden zijn tot nu toe gunstiger dan vorig jaar. “Toen hadden we veel
regen. Dat is nu niet het geval. We kunnen
daardoor prima doorrooien.”
Inmiddels zijn bij Van de Westelaken de OT-hybriden, waaronder ‘Profundo’ en ‘Red Desire’
en de Oriëntals, waaronder ‘Monteneu’, ‘Santander’, ‘Starfighter’ en ‘Signum’, aan de beurt.
“Rond 10 november zijn we met de tweejarigen
begonnen en een week later zijn we gestart
met de eenjarigen.” De opbrengst laat een
sterk wisselend beeld zien. “Er zijn cultivars
die het hele teeltseizoen er prima bijstonden
maar bij het rooien tegenvallen, terwijl andere cultivars een prima bolopbrengst hebben.
Door de bank genomen ziet het er redelijk
gewoon uit.”
De markt is voor zijn sortiment goed. “Ik teel
geen China-sortiment, waardoor de malaise
mijn bedrijf niet zo sterk treft. In de voorverkoop was er al vraag naar mijn sortiment en
dat loopt nog steeds door. Ik verwacht mijn
bollen wel kwijt te raken.”

BERND WUESTENENK | BLOEMBOLLENBEDRIJF WUESTENENK VOF | CREIL

‘Rooiseizoen dit jaar een makkie’
Het rooi- en verwerkingsseizoen duurt dit jaar een weekje korter. “We zijn zeker met 8 hectare gekrompen”, zegt leliekweker
Bernd Wuestenenk. Dat betekende dit jaar 50 hectare rooien
‘en dat scheelt wel effetjes’. Iedereen binnen kwekersverenging
Bloems, waarbij Wuestenenk is aangesloten, heeft volgens de
kweker zijn verantwoordelijkheid genomen in het te telen areaal. Dat heeft zijn effect gehad. “Voor zo’n raar jaar als dit, is
er nu best een gezonde afzet. Alles loopt redelijk goed weg.”
Voorafgaand had Wuestenenk 85 procent voorverkocht, maar
de rest loopt nu ook vlot weg. “Alles wat verwerkt is, gaat ook
meteen weg.” Vergeleken met vorig jaar is het rooiseizoen

dit keer een makkie. “Dat alles ook in de schuur vrij gemakkelijk doorloopt, betekent dat de kwaliteit ook redelijk goed
is.” De opbrengst van de percelen van de lichte zavelgronden
is wisselend. Wuestenenk omschrijft het als een gemiddeld
jaar. De verwerking van de lelies in de schuur vergde wel wat
aanpassingen gezien corona. Samen met het uitzendbureau
bekeek Wuestenenk wat er moest gebeuren om veilig te kunnen werken. Werkplekken waar geen 1,5 meter afstand tussen
zat, is plexiglas opgehangen. Verder zet Wuestenenk de mensen uit een bus of auto bij elkaar aan het werk en ook maakte
het bedrijf een extra kantine.
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COR BOUWMEESTER | BOUWMEESTER VASTE PLANTEN | NOORDWIJKERHOUT

‘Sommige planten kunnen hogere
temperatuur niet hebben’
Cor Bouwmeester is tevreden met de rooiresultaten tot nu toe. “Ondanks alles zijn de planten redelijk tot goed gegroeid.” Sprake van een echte oogstpiek is er op het 20 ha grote
bedrijf in Noordwijkerhout met 1.500 soorten vaste planten niet. Het rooien loopt van de
eerste week van augustus, als de eerste soortjes irissen eruit gaan, tot in maart, als de
soorten worden gerooid die gevoelig zijn in de bewaring, zoals Heuchera.
Het moment van planten is erg bepalend geweest voor de kwaliteit van de vaste planten
die Cor Bouwmeester nu rooit. “Als de stekken zijn binnengekomen vlak voor een hete
week, dan hebben ze na het planten moeite gehad om aan te slaan. De stress door de hitte maakt dat ze in groei achterblijven.”
Bouwmeester merkt dat sommige soorten last krijgen van de hogere temperaturen door
de jaren heen. Soorten als Aconitum en Actea hebben daar moeite mee. “Die waren een
paar jaar geleden al niet meer in Frankrijk te telen en nu lukt het hier ook al bijna niet
meer.” Omgekeerd zijn er ook soorten die wel varen bij de klimaatverandering. “Hemerocallis en irissen houden wel van een beetje warmte.”

ERIC ROELOFSWAARD | MEILAND VASTE
PLANTEN BV | HILLEGOM

Met de hand
In november siergras Panicum Northwind rooien
is vroeg. De normale rooitijd is namelijk februari.
Maar omdat een klant pluggen wil maken van het
gras, rooit eigenaar Eric Roelofswaard van Meiland Vaste Planten BV ze eerder. De rooimachine
haalt de stekken los van de grond. “Hij moet precies diep genoeg gaan zodat de stekken makkelijk
op te rapen zijn.” Het oprapen van de stekken –
met flink, lange wortels – is nu nog handwerk. “Als
we in februari rooien, gaan de stekken meteen
in kisten.” Nu moeten de handen uit de mouwen
om de stekken op te rapen en ze te tellen. Voor
deze order tot 2.000. Het rooien van kleine stukjes doet Meiland Vaste Planten wel vaker deze
periode. “Rond augustus begint het te rommelen. Sommige orders halen we er met de hand of
met een schep uit. Half november komt het rooien van andere vaste planten, zoals Aster, Hemerocallis, Phlox, Sedum en Alchemilla steeds meer
op gang. Onze pioenen zijn er deels al uit, maar
deze rooien we niet zelf.”
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GERARD VAN BENTEM | ZWAANSHOEK
FRANK VAN DER VLUGT | HILLEGOM

Oogst ‘wel goed’
De dahliaoogst is half november grotendeels
klaar. Voor twee telers in de Bloembollenstreek
een goed moment om even terug te kijken op
de rooitijd. Een van hen is Gerard van Bentem
uit Zwaanshoek. Hij teelt zelf 14 ha en rooit ook
nog voor twee andere telers in zijn omgeving.
Zijn eigen kraam omvat cultivars zoals ‘Blue
Bell’, ‘Seattle’, ‘Mystery Day’, topmix in diverse
kleuren en cultivars van de Coöperatie Gallery.
Op 8 oktober gingen de eerste knollen de grond
uit en na ruim een maand is alles gerooid.
“De oogst was gewoon”, aldus Van Bentem.
“Het is niet slecht, maar ook niet heel goed.
Ik denk dat er gemiddeld 70 tot 80% enen in
de partijen zitten. Bij de ene partij zal dat wat
meer zijn, bij de andere wat minder.”
Van Bentem vermoedt dat het groeiseizoen zijn
invloed zeker heeft gehad op dit resultaat. “De
zomer verliep wel goed, met op zijn tijd neerslag. Het is vooral het warme weer van half
september geweest waar dahlia’s niet van houden. Juist in die tijd moet het een beetje ruig
weer zijn met wind en regen en vooral niet te
warm. Dat was nu echt anders.”
De afzet is geen probleem dit jaar. “De markt
is graag. Ik heb weinig meer over. Afgelopen
voorjaar had ik wel wat minder geplant, omdat
toen onzeker was wat de coronatijd voor effect
zou hebben op de afzet. Maar dat is gelukkig
goed uitgepakt. De dahlia is nog steeds een
trendy product.”

RELATIEF WARM
Dat merkt Frank van der Vlugt uit Hillegom
ook. Hij teelt zo’n negentig verschillende cultivars op 6 ha. Hij teelt niet alleen knollen,
maar snijdt ook voor de bloem en veredelt en
selecteert. Bij hem werden op 16 oktober de
eerste knollen uit de grond gehaald. “Omdat
ik niet zo’n grote oppervlakte teel, hoef ik niet
zo vroeg te beginnen. Het was relatief warm,
maar ook vochtig, zodat de kans op uitdroging
en krimp van de knollen in de schuur heel klein
was en dat is gunstig.”
Net als bij Van Bentem is de oogst bij Van der
Vlugt wel goed, maar niet ook niet meer dan
dat. “Ik was nog even bang dat de warmte van
afgelopen zomer voor een lagere opbrengst zou
zorgen, maar dat is gelukkig niet het geval.”
De markt is goed. Hij is alle knollen kwijt. “Ook
wij hebben afgelopen voorjaar minder stekken
geplant, omdat er echt wel wat paniek was in
de handel. Gelukkig is de markt goed gebleven.
En de belangstelling voor een aantal nieuwigheden van mijn kwekerij is goed.”
Tot het einde van het jaar is het even rustig aan
doen voor hem. “Die tijd kan ik gebruiken om
de nieuwe schuur op orde te maken.”

JAN DIRKMAAT | DIRKMAAT CREIL BV | CREIL

Langer afrijpen
De gladiolen zijn redelijk tot vrij goed gegroeid volgens Jan Dirkmaat. Hij is voorzitter van de
productgroep gladiool bij de KAVB en eigenaar van Dirkmaat Creil BV. De gladiolen die hij heeft
gerooid staan niet in Creil, maar in Friesland en Drenthe op zandgrond. Op deze zandgrond ging
het rooien prima. Anders dan normaal is de snelheid van het afrijpen. “Het loof wordt voor het
rooien gehakseld zodat de knollen kunnen afrijpen. Dit duurt normaal ongeveer 10 dagen. Nu
was dat wat langer. Met warm weer en regen krijg je eerder vuur waardoor het gewas sneller
afsterft. Nu was het koud en droog in oktober.” Dirkmaat is 15 oktober gestart met het rooien
van 25 ha. Deze knollen teelt hij op contract voor For Ever Bulbs B.V. (marktleider in veredeling en teelt). Van wat Dirkmaat hoort en ziet, is de gladiolenoogst normaal. “De kwaliteit is
goed.” Maar het is net wat er de grond in gaat; “gezond plantgoed op gezonde grond is meestal een gezonde oogst.” De knollen worden in Creil gespoeld, gedroogd en verwerkt. “Omdat
gladiolen naar veel landen van de wereld gaan, mag er geen zand meer aan de knollen zitten.”
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