Op het
hoogtepunt
stoppen
Met de combinatie van veredeling, kwekerij,
broeierij en export had JUB Holland uit
Noordwijkerhout altijd een groot deel van
de keten zelf in de hand. Met alle denkbare
voordelen van dien. Toch heeft de directie van
het bedrijf onlangs besloten te stoppen met de
broeierij. Een moeilijke keuze, niet in de laatste
plaats omdat deze bedrijfstak al ruim honderd
jaar bij de activiteiten van JUB hoort.
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UB Holland weet zich in de markt te onderscheiden
mede doordat het bedrijf belangrijke schakels in de
keten zelf in handen heeft. De broeierij is goed voor
een bescheiden percentage van de omzet, vertelt directielid Frank Uittenbogaard, die deze bedrijfstak runt.
“Wij broeien zo’n vier miljoen tulpen op potgrond. Daarbij
hebben wij ons gespecialiseerd in zwaardere tulpen voor de
exclusieve markt, zo’n 90 procent van onze productie is 12op. Ons assortiment bestaat uit 30 tot 35 soorten. Deels uit
de eigen stal van Remarkable, zoals ‘Paradero’, ‘Skydance’,
‘Heartbreaker’ en ‘Dreamer’, maar ook soorten als ‘Antarctica’, ‘Dynasty’ en ‘Tompouce’. Ongeveer de helft van wat we
broeien is eigen teelt, de andere helft kopen we in. Klanten
zijn bloemisten in Europa, China en de Verenigde Staten, en
de groothandel in Rusland.” JUB neemt ook deel aan Polderpride, een groep kwekers die samen hun bloemen verkopen
aan de export en gezamenlijk voor de klok zetten.

MERK IN DE MARKT
De aanleiding om ooit te beginnen met de broeierij was de
arbeidsfilm. “De broeierij was een ideale aanvulling om
medewerkers jaarrond aan het werk te kunnen houden. Bovendien hadden we honderd jaar geleden al broeierijhandel
en als je zelf broeit, heb je een streepje voor bij je afnemers.
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Je weet dan immers heel goed waar je over praat. Een ander
voordeel is dat je klanten kunt uitnodigen om gewassen in
de kassen te bekijken en zo zelf een indruk te krijgen van
soorten en de kwaliteit. Omdat we dit al zo lang doen, hebben we een goede naam opgebouwd, we zijn echt een merk
in de markt geworden.” De tulpenbroeierij zit ook ‘een beetje in de genen’ van de Uittenbogaards, stelt Frank. “Wij zijn
echte liefhebbers. Ik kan nog steeds enorm genieten van een
mooie kas met tulpen.” Nadelen zijn er overigens ook aan de
tulpenbroeierij: “In het seizoen ben je zeven dagen per week
aan het werk, van begin januari tot eind april, begin mei.
Dat is altijd wel intensief.”
Juist nu de tulpenprijzen zo goed zijn, lijkt stoppen met de
broeierij niet voor de hand te liggen. Uittenbogaard grijnst:
“Het gezegde luidt niet voor niets dat je moet stoppen op je
hoogtepunt.” De werkelijke reden ligt wat gevoeliger. “Ik
ben 58 jaar en binnen het bedrijf hebben we geen opvolger
die de broeierij kan overnemen. Daar komt bij dat we, als we
hiermee verder willen, een aantal grote investeringen moeten doen, zoals de aanschaf van een nieuwe boslijn. Voor een
gezond rendement zouden we bovendien moeten uitbreiden.
Zonder goede opvolger is dat nogal risicovol.”
Het besluit is niet van de ene op de andere dag genomen.
“We praten hier al twee jaar over, we hebben alle afwegingen gemaakt. Uiteindelijk hebben we er, met pijn in het
hart, toch voor gekozen om met de broeierij te stoppen.”
Uittenbogaard is zichtbaar geraakt. “Het is het einde van een
tijdperk. Dit is toch een beetje mijn kindje, de broeierijperiode is voor mij altijd de mooiste tijd van het jaar. We
hebben nu dertig nieuwe soorten op kisten staan en daar
zitten zulke mooie tulpen bij. In mijn hart zou ik wel door
willen. Natuurlijk vind ik het jammer en ik ga het ontzettend missen, maar als je voor zulke keuzes staat, moet je
verstandig zijn.”

REALISTISCH
Klanten hebben het nieuws goed opgenomen. “We hebben al
jaren een vaste kopersgroep en daar heb ik een goede band
mee opgebouwd. Vooruitlopend op het seizoen bespreek je
het programma, je maakt broeischema’s, deelt foto’s, gaat
bij elkaar op bezoek en samen een hapje eten. Ook voor
klanten is het even wennen dat dat allemaal wegvalt.” Tegelijkertijd is hij ook realistisch: “Met zo’n vier miljoen tulpen
zijn wij een kleine broeier. De markt vult dat snel weer in.”
Stoppen met de broeierij betekent ook afscheid nemen van
Polderpride. “Die samenwerking heeft ons veel gebracht.
Het is een leuke groep met kwekers die elkaar enorm stimuleren en in een positieve sfeer met elkaar samenwerken.”
De bollen worden deels overgenomen door de kwekers van
Polderpride en een deel gaat naar broeierijklanten in binnenen buitenland.
De kas blijft niet leeg staan. “De handel groeit flink door en
tot nu toe moesten we ruimte bij huren, bijvoorbeeld voor
de dahlia’s en gladiolen die we voor het voorjaar inkopen.
Nu we met de broeierij stoppen, hebben we op eigen terrein
meer ruimte beschikbaar. Een klein deel van de kassen
zullen we gebruiken voor bloeiproeven. De cellen gebruiken
we voor de bewaring van bloembollen en een deel van de
kas zullen we benutten voor de opslag van materialen en
bollen en knollen.” Uittenbogaard benadrukt: “De kennis
die we hebben van de broeierij, blijft behouden. Ik blijf deel

uitmaken van de selectiecommissie van Remarkable, zal
shows blijven bezoeken en contact houden met de broeierij,
onder andere via Polderpride, om op de hoogte te blijven van
nieuwe ontwikkelingen. Dat is belangrijk om onder andere
onze Remarkable-soorten vanuit de kwekerij te kunnen
promoten en adviseren.”

MATERIALENVEILING
Dit voorjaar eindigt het laatste broeierijseizoen voor JUB.
Aansluitend, in mei van dit jaar, worden de materialen
geveild door CNB. “Alle machines en installaties die we voor
de broeierij hebben gebruikt, zullen worden verkocht. Meer
informatie hierover is te vinden op de veilingagenda van
CNB.” Hij ziet de veiling met gemengde gevoelens tegemoet.
“Het is natuurlijk mooi als de machines allemaal weer een
nieuwe baas vinden. Tegelijkertijd weet je dat het dan definitief voorbij is.”
Uittenbogaard krijgt meer tijd om zich op andere dingen te
richten. “Ik doe al heel wat jaren de inkoop voor JUB. Nu
ontstaat er meer ruimte om nog vaker bij kwekers te gaan
kijken en te focussen op de verbreding van ons assortiment.”
Bovendien hoeft hij straks niet langer zeven dagen per week
te werken. “Dat is soms wel pittig, maar ik heb er nooit een
hekel aan gehad. Het is een periode van achttien weken, dat
is goed te overzien. Dus ook dat ga ik vast nog wel missen.”

‘We praten hier
al twee jaar over,
we hebben alle
afwegingen
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