#bovenkop

‘We kĳken weer
naar morgen’
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Al snel de
bloemen in
‘Ik worstel en kom boven”, zegt dahliaveredelaar
en -vermeerderaar Arie Koot. 16 september was
een zwarte dag voor zijn bedrijf Ariko in Voorhout.
Een loonwerker maakte een vergissing en spoot het
verkeerde middel. Vrijwel alle soorten legden het
loodje. Hij en zijn vrouw zetten daarna alles op alles
om veel soorten te redden. “We kijken weer naar
morgen”, zegt de goedlachse kweker.

Arie Koot (74) komt van een veehouderijbedrijf
in Warmond. Hij zette dat in zijn jeugd nog even
voort, maar wilde al snel de bloemen in, net als
zijn schoonvader. Hij startte in 1974 samen met
zijn vrouw Rita (69) het bedrijf in Voorhout. Al
het eerste jaar had hij snijdahlia’s, maar vond
het niks want de soort had dikke stelen en oogsten was lastig. Oud-CNB’er Frans van der Geer
raadde hem toen ‘Red Cap’ aan. Nog jaren heeft
Koot die gesneden. In 1999 startte Koot met de
veredeling. Elk jaar heeft hij zo tussen de 5.000
en 7.000 zaailingen. Hij selecteert en plukt er
weer stekken van. Zijn klanten zijn dahliakwekers en exporteurs voor de droogverkoop. Op
zijn bedrijf heeft Koot een eigen showtuin. In de
zomer zaait Koot de kortblijvende extra goed
gevulde goudgele zonnebloem ‘Teddy Bear’ in de
kas. De bloemen brengt hij zelf naar de veiling.
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E

r staan nog een paar bakken met
plantjes op de grond in de kleine
warme kas. Van de week was het
er tussen de 35 en 39 graden. Dus
Koot is blij dat het einde van het planten
in zicht komt. “We hebben ook een drukke winter gehad om soorten te redden.”
Vanaf half februari tot half mei stond hij
samen met zijn vrouw Rita zeven dagen in
de week in de schuur zoveel mogelijk stekken te maken. “Als je 74 bent, zit je daar
eigenlijk niet meer op te wachten. Maar
het is de liefde voor het vak, hè.” Alles is
wel redelijk snel met de verzekering afgehandeld. “Ik wil er een positief verhaal
van maken. Je moet ergens op een gegeven
moment een streep onder zetten en klaar.
We kijken weer naar morgen.”
Toch nog even terug naar die 16e september. Een loonwerker dacht de 1,5 hectare dahlia’s van Ariko te spuiten tegen
ziekten en plagen, maar er zat achteraf
iets anders in de tank. Koot: “De volgende dag zag ik hier en daar een dahlia
hangen. Maar de dag erna begonnen alle
bloemen naar beneden te kijken.” Ook
bij de buurman, waar de loonwerker ook
was geweest, hing 2 hectare dahlia’s slap.
Toen werd de link snel gelegd. Koot sneed
nog een paar dagen door maar de dahlia’s
bleven klein en de kleur ging eraf. “Op
een gegeven moment had ik alleen maar
witte dahlia’s.”

van veel te overtuigen.” Achteraf zijn er
toch nog wat kleine dingen vergeten. Zo
werd al het gewas afgevoerd met grote
trekkers die afgeladen vol waren. Dus het
land werd vastgereden. “Dat moet je dan
weer ploegen.” Ook snijdt hij deze zomer
geen bloemen van de knollen, maar alleen
van de stekken. “Normaliter snijden we
zo vanaf de eerste week van juli dahlia’s
van de knollen die geplant zijn in maart.
De stekken planten we vanaf 20 mei en
in augustus beginnen we daarvan de
bloemen te snijden.” Jaarlijks brengt hij
rond de 600.000 dahlia’s naar de bloemenveiling in Aalsmeer. De oogst gaat door tot
eind oktober. “Maar bij een grote storm
of nachtvorst ben je eerder klaar”, vertelt
Arie met een aanstekelijke lach.

GERED
In het najaar en begin van de winter zijn
Arie en zijn vrouw druk geweest met het
redden van hun soorten. Al zijn er wat
gesneuveld, het terughalen van de eigen

soorten is nog aardig gelukt. Hij haalde
wat soorten terug die bij kwekers stonden
en ook bij hun dochter in de tuin stonden nog soorten, net als bij verschillende
showtuinen. Hierdoor had hij soms weer
twintig tot dertig knollen van een bepaalde soort ter beschikking. Dit jaar verkoopt
hij natuurlijk wel minder nieuwe soorten
aan kwekers en ook de komende jaren ligt
dat nog niet op niveau. Toch heeft Koot
ook nu weer ongeveer 150 soorten uit de
zaai gehaald. “Die showen we eind van de
zomer in onze showtuin.” Ook heeft hij
zo’n 25 soorten geplant in de showtuin
van CNB.
Met het selecteren begint Koot als de
bloemen erop staan. “Of hij gaat weg óf
hij gaat door. Maar het moet altijd wel een
verbetering zijn; je moet niet evenaren,
je moet verbeteren”, stelt hij. Het nieuwe
soort moet opvallen en anders zijn. Ook
moeten ze goed in de handel liggen. Voor
kwekers is het belangrijk dat de soort veel
stekken geeft.

VERGETEN
De verzekering werd ingeschakeld.
Gelukkig was alles al eind vorig jaar
afgehandeld. “Ik wilde niet dat het nog
jaren duurde.” Koot was content met de
taxateur van de tegenpartij. De man was
al 74 en had veel kennis van zaken en daar
heeft Koot veel aan gehad. “Hij was ook
agrariër geweest en ik hoefde hem niet

Meestal staan er zo’n 300
stekken in een bak met
kaal, scherp zand. Die
grond valt makkelijk van
de jonge plantjes af.

18 juni 2021

18 juni 2021

028-30 Repo Ari Koot.indd 29

18 juni 2021

29

11-06-21 10:20

Arie Koot gooit de jonge
plantjes op de tafel. Hij sorteert ze daarna uit, zodat de
planter een makkelijke bak
krijgt om te planten.

‘Elk jaar is het weer
spannend wat er uit
het zaad komt’

Dan komt nog de hobbel om de nieuwe
dahlia een nieuwe naam te geven. “Er zijn
al 60.000 namen geregistreerd, maar toch
heb ik geen moeite om nieuwe namen te
verzinnen.” Hij staat op en loopt naar een
kartonnen lijst die aan de muur hangt.
“Ik heb gelukkig nog goed overzicht.
Rita maakt ook foto’s van alles, zodat we
goed terug kunnen zoeken.” Alle nieuwe
soorten vernoemt hij naar honden, dé
grote hobby van het echtpaar. Ze hebben
vier sint-bernards en een Clumberspaniël.
Vroeger fokten ze ermee en gingen ermee
naar shows. Hij gaat de lijst met namen
van boven met zijn vinger erbij naar beneden af. Bij elke naam weet hij feilloos te
vertellen van wie die hond was of is.

STAPPENTELLER
Dat Rita en Arie na die tegenslag toch
weer helemaal opnieuw zijn begonnen in
de dahlia’s, was niet echt verrassend. Ze
hebben een voorliefde voor het product.
Stoppen met werken moest Arie ook niet
aan denken. “Zolang je het naar je zin
hebt en je kunt werken, moet je niet stoppen. Ik zet nieuwe soorten op de wereld.
Elk jaar is het weer spannend wat er uit
het zaad komt.”
In het seizoen maakt hij werkweken van
zo’n 60 tot 70 uur. Zijn dag begint om
6.00 uur en vaak is hij pas rond 21.30
uur klaar. “Ik heb een stappenteller op
mijn telefoon. Die geeft vaak zo’n 25.000
stappen per dag aan.” Hij loopt richting
het land. Zijn oudere broer zit verderop
op de knieën te planten. Na het planten
wordt er vaak een keer tegen onkruid
gespoten en daarna gaat Koot er het liefst
met de schoffel doorheen. “Dan breng je
wat lucht in de grond en daar groeien ze
goed op.”
Overal in de bedden staan stokjes bij de
soorten. Wat verderop is het land nog
leeg. “Maar ik probeer het land nog wel
vol te krijgen.” Vlak bij de hondenren
wijst Koot naar een hoekje grond. “Dit zijn
de kruisknollen waar ik het zaad van ga
plukken. Eigenlijk de belangrijkste hoek.”
Maar zijn ogen gaan richting de honden.
Hij glipt behendig door het hek en staat
in de ren. De sint-bernard gaat op de achterpoten staan en er volgt een omhelzing.
“Heerlijk.”
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