‘We moesten wel door’
De broers Tjibbe en Acronius van het bedrijf Hanenburg-Hettinga in
Pietersbierum hebben het eerste broeiseizoen op hun nieuwe locatie erop zitten.
De kas in Beetgum werd voorheen verhuurd aan een tomatenteler. Nu ze klaar
zijn met opplanten, kijken ze terug. De jonge broers beleefden een zeer bewogen
en verdrietig jaar; binnen tweeënhalve maand verloren ze hun ouders.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Moeder Sijke Jetske en vader Cor; een perfect team dat altijd samen was.

R
Tulp ‘Molto Amata’
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uimte is er in overvloed in de kas
in Beetgum. Slechts op een derde,
zo’n 6.000 m2, worden tulpen
gebroeid, de rest ligt leeg. In een
hoekje komt nog wat opslag van een tomatengewas op. De ene kant van de kas is
bĳ het pad tot in de nok toe afgeschermd
met plastic. De broers lopen via het betonpad naar het deel waar de Furora draait en
er wordt geoogst. Tjibbe (31): “We hebben
hier veel ruimte, maar je zit wel met de
palen van de kas.” Dat was even puzzelen
met de opstelling van de machines. Het

teeltsysteem voor de tomaten is eruit
gehaald net als de groeibuizen, de verwarmingsbuizen zĳn omhoog getrokken, er is
wat beton gestort en het containersysteem
is erin gezet. Ook werden er inpandig twee
koelcellen gebouwd; een voor de bewortelde bollen en een bloemencel. Zes jaar
terug werd de tomatenkas al aangekocht.
“Vader was erg ondernemend. Hĳ hield
van uitdagingen”, zegt Acronius (30).
Cor Hanenburg durfde zonder ervaring
de tomatenteelt wel aan. Het ging hem
anderhalf jaar heel goed af. Jammer dat
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Acronius en Tjibbe (rechts) doen het rustig aan; volgend jaar verwachten ze gewoon weer dezelfde aantallen te broeien.

‘Vader en
moeder
hebben
over alles
meegedacht’

het net na de Ehec-crisis was en toen de
prijzen slecht waren. De hoofdreden om
met die teelt daar te stoppen was echter
dat moeder voor de tweede keer ziek
werd. Om die reden werd de kas daarna jaren verhuurd aan een tomatenkweker. De
uitbreidingsplannen voor de broeierij had
het familiebedrijf – bestaande uit moeder
Sijke Jetske, vader Cor en de broers Tjibbe
en Acronius – eerst in gedachten voor
Pietersbierum. In 2019 werd daartoe de
bedrijfsruimte al vergroot met nog eens
2.700 m2. De tekeningen voor de nieuwe
broeierijkas van 5.000 m2 lagen al klaar. Er
was daar al zo’n 1.200 m2 broeiruimte in
gebruik. Vorig seizoen goed voor 4,5 miljoen stelen. Onverwacht zegde eind 2019
de huurder van de tomatenkas in Beetgum de huur op. Tjibbe: “Het werd een
kostenoverweging. Een kas ombouwen is
een stuk goedkoper dan nieuwbouw.” Het
gezin gooide de plannen om en besloot de
kas die ruim 20 kilometer verderop ligt
voortaan te gaan gebruiken voor de broeierij. In het seizoen 2020-2021 zou daar de
eerste broei plaatsvinden.

TOCH DOORGAAN
Toen sloeg het noodlot toe. “Op 13 maart
overleed op 49-jarige leeftijd onze moeder
aan kanker. Iets meer dan twee maanden

later raakten we ook onze vader kwijt”,
vertelt Tjibbe. Midden in de coronacrisis
kregen de twee broers met onnoemelijk
veel leed te maken. Hun ouders zaten nog
volop in het bedrijf, moeder en vader deden samen de boekhouding. “We werden
voor de leeuwen gegooid.” De planning
van het ombouwen van de kas werd nu
tot twee keer toe opgeschort. Tjibbe: “We
kregen tien weken bedenktijd van Kees
Greeve en Technison om te beslissen of
we de uitbreiding nog door wilden zetten.
Verkoper Marcel Combee vertelde dan nog
alles klaar te kunnen hebben voor het volgende seizoen.” De broers waren er na vijf
weken uit. Tjibbe: “Wat enorm meespeelde om het toch te doen, is dat vader en
moeder alles al mee bedacht en mee doorgerekend hadden. Zij waren er enthousiast
over.” Acronius vult zijn broer aan: “Hun
hart en ziel zit in dit bedrijf. Daar willen
en moeten we op doorbouwen. Ze hadden
het niet anders gewild.” Bovendien hadden ze ook veel eigen bollen niet verkocht
vanwege de uitbreiding. Ze twijfelden nog
even toen de bollenprijs in juni een opleving liet zien en dachten aan verkopen,
maar toen de prijs weer inzakte, hakten ze
de knoop door. Tjibbe: “We moesten door
en maar zien waar het schip zou stran9 april 2021
den.” In augustus begon Kees Greeve en
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in november was de verbouwing geklaard.
Alles verliep vlekkeloos. “We zijn totaal
ontzorgd.”

PROBLEEM MET ONTBOLLER

De kas is voor de helft tot bovenin helemaal afgeschermd met plastic.

De ontboller werkt niet naar tevredenheid: de tulpen hopen op en de snaar vliegt
er soms af.

Het eerste broeiseizoen verliep goed, al
is het altijd wennen. Zo was werken met
het automatische transportsysteem nieuw
voor hen, net als met de Furora en de
ontboller. Tjibbe: “Je moet ermee leren
werken. Als iets niet werkt, ligt dat ook
wel eens aan jezelf.” Hij stoort zich wel
van het begin af aan aan de ontboller.
Acronius zakt door de knieën en laat het
euvel zien; de tulpen hopen in een prop op
waardoor ze niet goed zakken. De stelen
worden dan te kort afgesneden. “En als
het volloopt vliegt de snaar er soms ook
af.” Het probleem kost vooral geld in
de vroege korte soorten. “Twee tot drie
procent uitval, is ons echt te veel”, aldus
Acronius. Hij zou de machine best zelf
kunnen aanpassen, maar heeft geen tekening. Over dit soort kleine aanpassingen
doet Bercomex echt te lang, vinden ze.
De teelt verliep op wat kinderziekten
na voorspoedig. Wat de broers wel wat
zorgen baart, is dat de sector elk jaar weer
wat lichtere stelen heeft. “We halen nu
ook het gewicht weer wel, maar het is niet
iets om trots op te zijn.” Tjibbe vertelt dat
er nog steeds tulpen op de veiling komen
van 20 gram. “Dat hoort niet. Het lijkt wel
iets structureels geworden.”
De vijf meter hoge kas is niet alleen heel
ruimtelijk, door de grote buffer is het
klimaat ook rustig. De twee zien dat terug
in het gewas; ten opzichte van de broei in
Pietersbierum staat het gewas egaler en
de kleur van het blad is beter. De broers
hebben weinig veranderingen doorgevoerd
in hun manier van broeien. Ze zouden
regenwater uit het waterbassin kunnen
gebruiken, maar dat risico nemen ze niet.
“Eerst maar eens rustig doen wat we normaal ook doen. We nemen geen risico’s”,
zegt Tjibbe nuchter. Volgend broeiseizoen
verhuist het prikken van de bollen wel
naar Beetgum. Het bewortelen blijft in
Pietersbierum gezien de ruimte en cellen
daar. Door het prikwerk te verhuizen,
houden ze het personeel op één locatie.
“Dat maakt ons flexibeler in het schuiven
van het personeel.”

TROTS

Veel tulpen verlaten de broeierij in een papieren hoes, zo ook de tulp ‘Fabio’.
12

Al wordt de ruimte in kas nog lang niet
helemaal benut, ook volgend jaar gaan de
twee weer dezelfde aantallen broeien, is
de verwachting. “We doen het rustig aan,
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Huren tot aan
Nieuwebildtzijl
Hanenburg-Hettinga combineert akkerbouw, suikerbieten en graszaad, met tulpenbollenkweek, broeierij en wat loonwerk en dan met name bollen planten.
Vader Cor Hanenburg begon 44 jaar geleden met tulpenteelt en pakte 16 jaar geleden de tulpenbroei op.
Inmiddels is het bedrijf gegroeid naar 40 ha tulpenteelt, waarvan 10 ha op contract. Het bedrijf bezit
zo’n 40 ha land en huurt er 35 ha bij. Huren is een
uitdaging, want goede grond is rond Pietersbierum
schaars. Dit maakt dat ze tot aan Nieuwebildtzijl, 25
kilometer oostwaarts, land huren. Van ‘Molto Amata’,
uit de veredelingskoker van Expecto waarvan ze lid
zijn, verwachten de broers nog veel. Zo’n 75 procent
van de eigen teelt broeien ze. De afzet verloopt via
FloraHolland en momenteel hoofdzakelijk via Flowersconnect, bijvoorbeeld naar Blume 2000 en Poiesz. Op
het bedrijf werken twee vaste medewerkers en vijf tot
tien losse krachten. Tjibbe is de man in het veld en
doet de bloembollenhandel, Acronius doet de handel van de bloemen en is verantwoordelijk voor het
werk in de schuur.

De nieuwbouw van 2019 bestaat onder andere uit een bedrijfsruimte met een nokhoogte van 14 meter.

doen geen gekke dingen. We krijgen nog
genoeg slechte tijden”, aldus Tjibbe die
het hart duidelijk op de tong draagt. Hij
vindt het gek als kwekers in deze goede
tijd zeggen dat het nooit meer de slechte
kant op zal gaan. “Vorig jaar zeiden sommige kwekers nog dat het ‘nooit’ meer
goed zou worden.” Acronius: “We gaan
pas uitbreiden als we er klaar voor zijn.”
Uitbreiden is immers geen doel en er valt
nog genoeg te optimaliseren. Bovendien
zijn ze met hun bollenteelt nog lang niet
zo ver in de hoeveelheden en het assortiment. “Natuurlijk gaan we wel aan de
teelt werken.”

Ze verwachten van 30 hectare tulpen naar
40 hectare eigen teelt te gaan. Bij een
uitbreiding moet ook weer geïnvesteerd
worden in meer koelruimte in het nieuwe
grote bedrijfsgebouw in Pietersbierum.
Tjibbe rijdt daar ‘nog even’ heen in zo’n
ruim 20 minuten en laat daar de nieuwbouw zien. Het grote gebouw doemt op.
Eenmaal binnen loopt Tjibbe eerst via
het oude gedeelte naar de immense loods
met een nokhoogte van 14 meter. “Alles is
ruim opgezet. De nieuwbouw is er onder
andere gekomen vanwege tekort celruimte. Hiervoor huurden we drie jaar in de
polder ruimte voor de bewaring van het

plantgoed. Dan is het krap plannen in de
oogsttijd. Deze ruimte erbij geeft ons zoveel meer rust.” Met gepaste trots laat hij
alles zien. Zo zijn voor de wanden bijvoorbeeld speciale panelen gebruikt waardoor
de akoestiek flink beter is. “Nog één ding
wil ik je laten zien, want daar zijn we het
meest trots op.” Hij gaat me voor naar
de ‘oude kantine’; aan de nieuwe wordt
de laatste hand gelegd. Op een oude kast
staan vader en moeder op een foto. Samen
poseren ze tussen de bloeiende Fabio’s
op hun land. “Ze waren zo’n goed team.
Altijd samen. Bij hen was het eerlijk waar:
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