Zien, ruiken en voelen
De specialisatie van Horizon Flower
Family uit Zwaagdijk is tulp. Het
familiebedrijf teelt namelijk 240 ha
tulpen en broeit zo’n 85 miljoen stelen.
De bloemen vermarkten ze zelfstandig
rechtstreeks aan hun eigen klantenkring.
Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas
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ezoekers van tulpenkwekerij en broeierij Horizon
Flower Family ervaren direct hoe groot het bedrijf is.
Om bij de ingang te komen rijden ze namelijk langs
het bedrijf. Bij de eerste aanblik lijkt het heel lang.
Dat is het ook. De kassen zijn zo’n 220 meter in lengte met
een oppervlakte van 2,7 ha. En ze zijn ook hoog en breed. Alles ziet er vrij nieuw uit, mede doordat enkele oude schuren
in 2017 en 2020 zijn vervangen. Om alle veranderingen te laten zien, pakt mede-eigenaar Peter Steltenpool een luchtfoto
van het bedrijf. Samen met Ted Karsten, ook mede-eigenaar,
wijzen ze aan waar het allemaal begon: in een schuurtje
aan de Zwaagdijk. “Die bestaat niet meer”, vertelt Karsten.
“Maar vanaf die schuur hebben we steeds meer bijgebouwd.
In 1999 gingen we over op containers en zijn er meerdere
stukken kas en schuur gebouwd.” In de daaropvolgende
jaren zijn nieuwe kassen, meer schuren en appartementen
voor medewerkers gemaakt.
In de nieuwe schuur die het dichtst bij de Zwaagdijk staat,
is nu een werkplaats. “We onderhouden de machines zelf.
“Het is belangrijk om zo snel mogelijk weer te draaien.
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Als bouwpakket gaan deze kisten van 1,12 m naar Nieuw-Zeeland en
komen gevuld terug.

Ruim 75 jaar tulpen
In 1944 begon het verhaal van Horizon Flower Family. Theo Karsten begon het bedrijf aan de Zwaagdijk en teelde niet alleen
tulpen maar ook krokus, iris ui, bieten, aardappels en kool. De
tulpenteelt is overgebleven. Daarnaast is het bedrijf tulpen gaan
broeien. De eerste tulpen werden gebroeid met de warmte van
een oliekachel. De zoon van Theo, Ton Karsten, nam het bedrijf
over. Van de zes kinderen van Ton stapten drie zoons, Pieter, Bas
en Ted, in het bedrijf. Bas Karsten begon een eigen bedrijf (Rainbow Colors) en Pieter is uitgetreden. Momenteel zijn Ton en Ted
Karsten samen met Peter Steltenpool eigenaar van Horizon Flower Family. Het is nog steeds een familiebedrijf. Steltenpool is
namelijk getrouwd met een zusje van Ted, Mariska.
V.l.n.r.: Peter Steltenpool, Ton en Ted Karsten.
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Peter Steltenpool: “De tulp is
er altijd, ook tijdens corona.
Die zekerheid is belangrijk
voor de retail.”

dingen tegen”, geeft Karsten aan. Hij is verantwoordelijk
voor de teelt en broeierij. In de nieuwe schuur staan ook de
verwerkingslijnen. De ruimte is hoog, maar in verhouding
met de rest van het pand niet heel groot. Toch staan er drie
lijnen, die vooral de hoogte in gaan. Het bedrijf teelt 180
ha tulpen in Nederland, hoofdzakelijk in de Flevopolder
(Horizon Holland), en 65 ha in Nieuw-Zeeland (Horizon New
Zealand). Ongeveer 65 miljoen Nederlandse bollen en 20
miljoen Nieuw-Zeelandse bollen worden gebruikt in de eigen
broeierij (Floretail Fresh Flowers). Een deel van de bollen is
voor de opbouw van de kraam en voor eigen veredeling. De
rest, zo’n 50 miljoen bollen, wordt verkocht via exporteurs
of gaat naar andere broeiers.

TE VROEG
Bijzonder aan het familiebedrijf is dat ze bijna alle tulpenbloemen rechtstreeks verkopen. Dat was aanvankelijk niet
de bedoeling; ze wilden met exporteurs samen een klantenplan maken. Steltenpool, verantwoordelijk voor de verkoop,
legt het uit: “Wij wilden weten waar ons product terecht zou
komen om gericht te produceren. Het idee werd enthousiast
ontvangen, maar niemand deed mee. Toen zijn we het zelf
maar gaan opzetten. We zijn naar Polen gegaan. Daar hebben we nieuwe klanten benaderd die niet door exporteurs
bediend werden. Het verhaal en de respons was hetzelfde.
We waren te vroeg. De markt was er nog niet klaar voor. Het
eerste succes hadden we in Nederland met supermarkt Jumbo. Vervolgens konden we afspraken maken met supermarkt
Morrisons in Engeland. Toen is het gaan lopen en hebben
we Floretail Fresh Flowers binnen Horizon Flower Family
opgericht.”
Op de vraag of ze nog steeds zaken doen met deze bedrijven
is het antwoord verrassend: ‘nee’. Karsten: “Onze focuslanden zijn nu de Duitse, Scandinavische en Poolse markt. We
hebben contracten met verschillende retailorganisaties van
het discountsegment tot high service.” Volgens Steltenpool
hebben veel winkelformules producten mooi uitgestald,
“maar het bloemenhoekje is vaak een ondergeschoven kindje. Wij gaan met bedrijven in gesprek, bespreken de wensen
en helpen met het opzetten van een mooie bloemenhoek.”
Klantencontact is belangrijk voor de eigenaren. Dat blijkt uit
het filmpje dat ze laten zien, waarin Steltenpool consumenten op straat vragen stelt over tulpen. “De informatie die
hieruit kwam, hebben we gedeeld met klanten. Zij kunnen
het gebruiken om meer te verkopen.”

De tulpen staan zo’n drie weken in de kas.
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Het afgelopen broeiseizoen was ondanks corona niet slecht.
“De markt is redelijk hersteld”, begint Steltenpool. “De
supermarkt bleef open en de retail had goed door dat via
die weg tulpen verkocht werden. En nu nog steeds. Het lijkt
erop dat mensen thuis zitten en meer bloemen kopen. Tijdens de lockdown hebben we geen tulpen weggegooid omdat
wij ‘pakacties’ hadden. De retail wilde deze wel, maar voor
een derde van de kostprijs. Hier is nog steeds vraag naar,
maar nu worden normale prijzen betaald. We komen wel
vaker met nieuwe concepten, maar vaak houdt een retailer
vast aan het bestaande plan. Door corona werden nieuwe
ideeën sneller opgepakt.”
Toch is de verwachting voor komend broeiseizoen minder
positief. Steltenpool licht toe: “De prijs is drastisch slecht
ten opzichte van afgelopen jaar. We zijn voor aankomend
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Karsten: “Het is noodzakelijk om
regelmatig zelf aan de band te
staan. Je moet gevoel hebben
met wat er gebeurt.”

duidelijk dat de concurrentie op prijs stevig was. Uiteindelijk
bleek onze aanbieding niet scherp genoeg. De prijs had 5%
lager moeten zijn.” Karsten vervolgt: “Het is een historische
daling. Eigenlijk moet de prijs volgend seizoen 6 tot 7 % omhoog om dezelfde prijs te hebben als voorheen. Een historische stijging is nodig. Maar dat hebben we nog nooit gehad.”
De schuld voor de lage prijs ligt volgens Karsten niet bij de
retail. “De prijs komt bij de aanbieders vandaan en veroorzaken we dus zelf. We zouden met z’n allen wel wat
trotser mogen zijn op het prachtige product dat we maken.
Aanvragers van tenders gaan natuurlijk niet voor de hoogste
prijs.” Vrees voor het gat dat is ontstaan door het wegvallen
van een klant is er niet, meent Karsten. “De tulpen hebben
nu een lage inkoopprijs, maar ze worden niet voor minder
aan consumenten verkocht. Daardoor heeft de retailer meer
marge en kunnen ze meer tulpen inkopen. Die moeten
ergens vandaan komen.”
Steltenpool noemt de discounter een fantastisch kanaal:
“Daar kun je een hoop bloemen verkopen. Dat is de basis.
Maar hoe goedkoper het moet, hoe dichter we bij de minimale specificatie gaan zitten.” Hij wil nog kwijt dat de tulp
voor de retail een zeker product is. “Dat is tijdens corona wel
gebleken. De tulp is er altijd. Dat is niet van alle producten
te zeggen, terwijl dat juist belangrijk is voor de retail.”
Niet alle tulpen gaan via discounters weg. De exclusieve
soorten zijn voor het hogere segment. “Met ons sortiment
zijn we veel bezig. We hebben 28 soorten voor de broeierij
en we telen rond de 50 soorten. Daarbij zitten ook cultivars waarvan we nog maar een kilo hebben”, zegt Karsten.
Voorbeelden van cultivars die exclusief gebroeid worden,
zijn ‘Palazzo’ en ‘Pink Power’. Bijna alle broeibollen (95%)
komen uit eigen teelt.

STRAKKE TULP

De monotulpenbossen gaan na het plukken in pak de koelcel in.

De tulpen gaan voornamelijk naar Duitsland, Scandinavië en Polen.
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In de schuur draait het nu om de bloemen. Met twaalf
man worden in een werkdag van 9 uur 4.000 bakken met
tulpenbollen opgeprikt. Deze gaan de koelcellen in om te
wortelen. Daarna gaan de bakken in containers door de kas.
Daar zijn ze in totaal zo’n drie weken. “Er is niks mooiers
dan dit”, verklaart Steltenpool, kijkend naar de groeiende
tulpen. “Een geforceerde tulp is een strakke tulp. Later in
het seizoen heb je meer blad.”
Terwijl de zwagers zonder veel moeite door de smalle ruimtes tussen de containers lopen, kunnen beiden het niet laten
om af en toe een velletje weg te pakken. De containers eindigen in de pluklijn. Het restmateriaal, de bol en het blad, gaat
via een band in de vloer naar de vergister. De tulpen gaan
gebost per kleur in pak naar de koelcel en worden als de orders bijna klaar zijn in een hoes gestoken. Terwijl medewerkers tulpen plukken en bossen, gaat Karsten er graag tussen
staan: “Het is noodzakelijk om regelmatig zelf aan de band
te staan. Je moet gevoel hebben met wat er gebeurt. Als je er
nooit staat, ontdek je geen patronen.”
Dat ze nu door corona niet naar Nieuw-Zeeland kunnen
om daar te zien hoe het gaat, vinden ze zacht uitgedrukt
‘uitermate vervelend’. “Ik wil zien, ruiken en voelen. Nu zie
ik alleen foto’s. Daarop zie je niet of er bijvoorbeeld plekken
in het perceel zitten”, laat Karsten weten. “We hebben vertrouwen in onze mensen daar, maar we hebben er te weinig
gevoel bij. Maar zonder strijd geen victorie. Dus we gaan vol
energie door.”
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