Hobaho-directeur Foeke Gardenier:
“We willen binnen vijf jaar de eerste
resistente tulpen introduceren.”

100 jaar Hobaho

Telkens nieuwe wegen
verkennen
Drie handelaren richtten een eeuw geleden Hobaho
op. Het was de eerste daad die spraakmakend was.
In de afgelopen eeuw zouden meer nieuwe wegen
worden verkend, zoals de bemiddeling, Keukenhof,
de kwekersvereniging en veredeling. Directeur
Foeke Gardenier kijkt vanuit die geschiedenis
graag vooruit. “Over een paar jaar is de snelle
vermeerdering van de tulp marktklaar.”
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas
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igenlijk was het hun telegramadres. Hobaho was
de samentrekking van de achternamen van de drie
eerste directeuren: Lou Homan, Hein Bader en Daan
Hogewoning. Op 18 april 1921 richtten zij het Hollands Bloembollenhuis op, dat vanuit het leegstaande hotel
De Witte Zwaan in Lisse veilingen van droge bloembollen
ging organiseren. Die droge veilingen waren niet nieuw. Ze
werden al volop in allerlei dorpen gehouden door de diverse
coöperatieve veilingen. Maar dat het initiatief werd genomen door drie handelaren en dan ook nog als particulier initiatief, dat maakte indruk. “Ze waren niet bang uitgevallen”,
stelt huidig directeur Foeke Gardenier van Hobaho vast. “En
dat is eigenlijk ook de rode draad gebleven in die honderd
jaar van het bedrijf.”
Een paar aspecten uit die periode waarmee Hobaho spraakmakend werd: in 1938 startte het bedrijf met de bemiddeling. Ondanks alle kritiek werd dit initiatief doorgezet en
anno 2021 is die activiteit niet meer uit de sector weg te
denken. In 1949 waren het niet alleen twintig exporteurs die
meegingen in het plan van de Lissese burgemeester Lambooy
om Keukenhof op te richten. Daan Hogewoning en Theo
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Zelfstandig

Zwetsloot maakten vanaf het begin deel uit van het bestuur
en het startschot van de Keukenhof werd in de bestuurskamer van Hobaho gegeven. In 1978 richtte Hobaho de eerste
kwekersvereniging op: Symphony, een jaar later gevolgd
door Hybris. Tien jaar later volgde het initiatief om een eigen Testcentrum voor Siergewassen op te richten, waarvoor
Arie Peterse en Cathy Osselton werden aangetrokken.
De laatste twee initiatieven kwamen tot stand onder de leiding van de directeuren Joop Zwetsloot en Jan-Willem Plug.
“Zij waren ondernemers”, zo vat Gardenier kernachtig de
talenten van beiden samen. Hun beider vaders werkten al bij
Hobaho en zij traden in hun voetsporen. Ze zagen kansen en
trokken daarin samen op. Ze waren actief in de sector voor
onder meer de KAVB-Belastingcommissie, Plantum, Bloemententoonstelling Keukenhof en Museum De Zwarte Tulp.
Tot zover wat was. Meer hierover is binnenkort te lezen in
een jubileumboek, waaraan Greenity ook aandacht zal schenken.

In 2016 nam Dümmen Orange het aandelenpakket Hobaho over van Royal
FloraHolland. Het was niet het eerste en ook niet het laatste bedrijf dat Dümmen Orange overnam. Er is wel een verschil tussen de andere overnames en
die van Hobaho. “Wij opereren zelfstandig binnen Dümmen Orange”, zegt
Hobaho-directeur Foeke Gardenier. Hobaho is onderdeel van de business
unit Geophytes, waar alle bol- en knolgewassen onder vallen. Daarvoor ben
ik sinds vorig jaar verantwoordelijk. Hobaho is binnen Dümmen Orange een
gezond opererend onderdeel.”

LIJN DOORTREKKEN
Zo’n historie is mooi en valt te koesteren, maar voor de
waan van de dag is dat niet toereikend, laat staan voor de
toekomst, beseft Gardenier maar al te goed. “Bedrijven die al
oud zijn, kunnen vaak blijven bestaan als ze mee zijn gegaan
in de ontwikkelingen en door de jaren heen ook zelf veranderingen hebben geïnitieerd. Bij alle initiatieven die Hobaho
heeft genomen, is uiteindelijk het bij elkaar brengen van
vraag en aanbod centraal blijven staan. De verwachting is
dat dat ook het geval zal blijven in de toekomst. Een van de
belangrijke activiteiten betreft de zeventien kwekersverenigingen die ondergebracht zijn bij Hobaho. De deelnemers aan
de vereniging maken gebruik van de gezamenlijke promotie
en werken samen aan het optimaliseren van de kwaliteit. We
zijn nu bezig om het licentiemodel uit te rollen.”
Het ontwikkelen van nieuwe cultivars gebeurde al vanuit
het Testcentrum voor Siergewassen. Tegenwoordig zijn het
de gewassen tulp, lelie, gladiool en hyacint waar al dan niet
in samenwerking met kwekersverenigingen wordt geïnvesteerd in sortimentsvernieuwing.

VERSNELLING TULP
Naast nieuw sortiment zet Hobaho ook in op onderzoek. Dat
betreft vooral de tulp. “Wij zien kansen om de tulpenteelt
in Nederland te houden en beseffen dat dit met de inzet van
minder gewasbeschermingsmiddelen moet. Dat betekent
dat er sterkere rassen moeten komen”, zegt Gardenier. Bij
tulp is dat een lange weg. Het hele proces van kruisen tot
introduceren duurt meer dan twintig jaar. “Die tijd hebben
we niet. Daarom werken we op drie fronten aan de versnelling van dit proces. Het eerste betreft het verkorten van de
juveniele fase. Nu duurt het nog minstens vijf jaar voordat
na kruising een tulp bloeit. Door dat terug te brengen tot
een jaar, kunnen we veel sneller selecteren en weer doorkruisen.” De tweede lijn is het ontwikkelen van biotoetsen,
waarmee snel kan worden nagaan of een zaailing, selectie of
ras de gewenste resistentie(s)/tolerantie(s) bevat. “Daar zijn
we nu druk mee bezig. Mede doordat wij de codering van
het DNA van de tulp hebben ontrafeld, kunnen we merkers
ontwikkelen. Met merkertechnologie kunnen we tot een
voorspellende veredeling komen. Als derde werken we aan
snelle vermeerdering van tulp, zodat een nieuwe tulp al dan
niet met resistenties ook snel in voldoende aantallen beschikbaar is. Daar zijn we een paar jaar geleden mee gestart

en ik verwacht dat we dit tussen 2023 en 2025 commercieel
kunnen aanbieden. Met deze drie onderdelen leggen we een
belangrijke basis voor de toekomst van de tulp.” Gardenier
benadrukt dat ook bij zo’n project het uiteindelijk ook gaat
om het bijeenbrengen van vraag en aanbod. “Dat is wat we
doen en blijven doen: nieuwe sterk onderscheidende rassen
ontwikkelen en die in de markt zetten”

GENOEG TE DOEN
Vooruitkijkend naar de komende jaren, verwacht hij dat er
nog genoeg uitdaging blijft voor Hobaho. “In 2015, voor de
overname door Dümmen Orange, hebben we met alle medewerkers van Hobaho, nagedacht over de toekomst van ons
bedrijf. Daaruit kwamen drie activiteiten die we belangrijk
vonden: het versterken van de bemiddeling door kennis,
waarvoor we Stephan van der Vegt als kennis- en productmanager hebben aangesteld, de samenwerking met kwekersverenigingen en research and development. Voor dat laatste
is budget om daarmee de veredeling te versterken. We willen
binnen vijf jaar de eerste resistente tulpen introduceren. Zo
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wil Hobaho ook spraakmakend blijven in de toekomst.”
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