NOG NEGEN JAAR

‘Voor 2030 nieuwe
hyacint vinden lastig’
Waar staat het bedrijf Van Haaster Vijfhuizen in 2030? Over negen jaar is er in
ieder geval een nieuwe generatie actief. De weg naar 2030 toe zal in het teken
staan van nieuwe technieken, samenwerking en onderzoek. Om in die periode
een vervanger te vinden voor hyacint ‘Delft Blue’ zal niet meevallen.
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Han van Haaster

G

estaag gaan de snijhyacinten over de bosband.
Tussen Kerstmis en mei verlaten dagelijks veertigtot vijftigduizend stelen Van Haaster Vijfhuizen in
de Haarlemmermeer in zes kleuren. Ondanks de
coronapandemie is er geen zorg om de afzet. In binnen- en
buitenland nemen supermarkten een substantieel deel van
de snijhyacinten af.
De broers Rob en Jacques van Haaster leiden het bedrijf,
maar de volgende generatie werkt al volop mee. De zonen
Han (24) en Lex (20) van Rob hebben elk hun taak in de zaak.
Of er nog meer opvolgers gaan meedraaien, is nu nog niet
duidelijk. Zoon Arno van Jacques denkt daar nog over na.
Maar dat er een toekomst voor het bedrijf is, dat is zeker.
Hoe die er uitziet? Daar kunnen Rob, Han en Lex wel iets
over zeggen, al is soms het jaartal 2030 nog ver weg of juist
al heel dichtbij.

PROCES GESTART
Bedrijfsopvolging staat in ieder geval centraal op dit moment. De reden hiervoor is helder. Jacques wordt over drie
jaar zestig. “Dan moet hij weten waar hij aan toe is”, aldus
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Rob (51). “Via een seminar over bedrijfsopvolging zijn we in
contact gekomen met iemand die vooral naar de persoonlijke aspecten van dit proces kijkt. Dat levert nu al inzicht op,
bijvoorbeeld in onze karakters. Die zijn verschillend en dat
is belangrijk om te beseffen in dit proces en goed dat daar
aandacht voor is.”

NIET KOPIËREN
Centraal voor de toekomst van het bedrijf staan de teelt en
de broeierij. Over beide bedrijfsonderdelen zijn de ideeën
er in ieder geval. Han: “De snijhyacintenbroeierij zal er in
2030 uitzien zoals het nu in de tulpen gaat. Dat betekent een
overgang naar een verdere automatisering.”
Als het om de teelt gaat, vraagt Rob zich vooral af wat de eisen
in 2030 zijn. “De vraag is of we met de eisen van 2030 nog
kunnen ondernemen? De manier waarop we nu telen kunnen
we niet zomaar kopiëren naar de toekomst. Het zal milieubewuster moeten.” Han: “Maar het moet wel te doen blijven. De
beschikbaarheid van een voldoende breed middelenpakket is
een voorwaarde. Dat pakket mag ook biologische middelen bevatten. We merken dat het lastig is om die overstap te maken.”
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Maar afwachten is er op dit bedrijf niet bij. Jacques van Haaster zit bij een groep telers die samen met Agrifirm nagaat
hoe de teelt duurzamer kan. Die kennis deelt hij binnen het
bedrijf met Han, die op termijn zijn taken gaat overnemen.
Daarnaast is het bedrijf partner in het project Vitale Teelt
Hyacint, is Rob toegetreden tot de ledenraad van LTO Noord
en bezoeken Han en Lex de activiteiten van KAVB-Jong!.

LAAT HET ZIEN
Als er de komende jaren iets is waar het bedrijf op inzet, dan
is het wel laten zien wat er allemaal gebeurt op de kwekerij
en in de broeierij. Het bedrijf is te vinden op Facebook en
sinds kort ook op Instagram. Lex: “Er zijn niet alleen veel fans
van tulpen, maar ook van hyacinten. Door op sociale media
actief te zijn, komen we in contact met mensen uit de omgeving en ver daarbuiten. Dat werkt goed voor onze verkoop aan
huis, maar we krijgen daardoor ook vragen. Waarom doen
jullie dit of dat, waarom bloeien bij jullie de hyacinten in de
winter, wat staat er op jullie perceel te bloeien of waarom
staat het land onder water? Daar reageren we op en brengen
zo ons eigen bedrijf en de sector positief in beeld.”
Rob vult aan: “Dat doen we ook met Tafelen tussen de
tulpen waar we in 2017 mee zijn begonnen. Wij gebruiken
de natuur voor ons eigen gewin en daar hebben we wel iets

over uit te leggen. Als wij dat niet kunnen, dan moeten we
echt gaan nadenken.”

NIEUWE HYACINT
Voor de broeierij van snijhyacinten gebruikt Van Haaster
Vijfhuizen de cultivar ‘Delft Blue’ en mutanten. Een logische
keuze, want die cultivar leent zich goed voor deze broeierij.
Deze uit 1944 stammende cultivar heeft echter ook zijn minpunten, zoals gevoeligheid voor snot. “Het is vrij lastig om
voor 2030 een goede vervanger te vinden”, aldus Lex. “We
moeten sneller veranderen dan het sortiment toelaat. ‘Delft
Blue’ past ons het best”, vult Rob aan. Via de veredelingsactiviteiten van John Nijssen volgen ze de sortimentsvernieuwing
wel op de voet, maar in negen jaar tijd zal er geen volwaardige vervanger van ‘Delft Blue’ zijn, zo verwachten ze.
Een ander aspect aan hun teelt en broeierij betreft de eisen
die de retail stelt. “We mogen snijhyacinten leveren, mits in
de teelt een lijstje met werkzame stoffen niet is gebruikt. Voor
ons heeft dat er al toe geleid dat we geen werkbollen meer
telen, omdat we geen antiluismiddel meer mogen gebruiken.”

KENNIS INVENTARISEREN
De Van Haasters beseffen dat ze niet in hun eentje alle
problemen van de sector kunnen oplossen. Het plan van Bart

Lex van Haaster

Nog negen jaar
In 2030 kent Nederland een kringlooplandbouw,
althans dat is de visie van de overheid. Concreet betekent dit nog negen keer planten, rooien, verhandelen. Wat betekent dit voor de bloembollensector? Zijn
bedrijven hier al mee bezig? In de serie Nog negen jaar
komen bedrijven uit de volle breedte van de sector aan
het woord. In deze eerste aflevering Van Haaster Vijfhuizen, dat tulpen, narcissen, hyacinten en krokussen
teelt op in totaal 77 ha. In de winter staat de broei van
snijhyacinten centraal.

Rob van Haaster

Siemerink en Jaap Bond om meer te investeren in onderzoek
vinden ze prima, maar wel met een paar kanttekeningen.
“Volgens mij ligt er nog veel kennis op de plank. Ga dat nog
eens bij elkaar voegen en kijk al puzzelend waar je uitkomt”,
stelt Rob. Hij heeft vraagtekens bij de kwaliteit van het
onderzoek. “Als ik zie hoeveel budget er nodig is om een
paar mensen in beweging te krijgen, dan vind ik dat geen
gezonde situatie. Daar gaan we het de komende jaren niet
mee redden. Van mij mag het kleinschaliger. Goed dat er
geld komt via de Algemeen Verbindend Verklaring van de
KAVB, maar wie betaalt, die bepaalt.” Han: “Er moet wel wat
gebeuren, want wij kunnen het niet alleen.”

OP AFSTAND
De zonen verwachten dat in 2030 het bedrijf nog wel bestaat, maar dat er wel meer op afstand wordt geteeld en dat
er een grotere rol voor data zal zijn. Lex: “We werken sinds
kort met Beam Tracking. Dat levert al veel op. Daar komen
nog wel drones bij, denk ik, waarmee we kunnen zien wat
er op een perceel goed gaat of beter kan. En of er dan nog
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handwerk is? Dat zal de tijd leren.”
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