Hollen of stilstaan
Voor het eerst sinds jaren hebben tulpenkwekers weer te maken met
natte omstandigheden tijdens het rooien. Het is hollen of stilstaan.
Zeker voor de kwekers in de Noordkop die aan de slag moeten na de
clusterbuien. Ze rooien langzamer en oogsten meer grond. Maar ‘elk
nadeel heb se voordeel’. “Het is een goed leerjaar om meer zicht te
krijgen op de zwaardere en lichtere hoeken.”
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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RUUD WEIJERS | BURGERBRUG

‘Het wordt wel een
krap rooiseizoen’
“We mopperen niet. Alleen we kunnen niet doorrooien omdat de
tulpenbollen nog niet rijp genoeg zijn.” Inmiddels is Ruud Weijers
op 8 juli met zes hectare op de helft met het gerooide areaal tulpen. Na de clusterbuien in de Noordkop kon hij toch weer verrassend snel, zo’n vier tot vijf dagen daarna, gaan rooien. Wel moest
hij een deel van het plantgoed spoelen omdat het te vuil was. “Van
een hoek met zwaardere grond van één hectare en waar het heel
nat was, hebben we zelfs alle bollen moeten spoelen.” Weijers
heeft ook wat tulpen op de wat zwaardere klei bij Richard Kramer
in Burgerbrug staan. Daar waren de problemen met te veel water
groot. “Het is nog afwachten hoe de bollen er daar uitkomen.”
De kwaliteit van de bollen is door de bank genomen redelijk tot
goed. De vraag is wel wat de late soorten doen. “Ik verwacht dat
ze door de regen wat harder achteruit zijn gegaan en we er minder van oogsten.” Het achterliggende teeltjaar was een prima
jaar voor de virusselectie, aldus Weijers. Door het koude voorjaar hadden kwekers genoeg tijd om te selecteren en dus partijen schoner te maken dan andere jaren. “De virussen vielen bij
ons niet tegen, maar van collega’s hoorde ik andere verhalen.”
Na de tulpen rooit J.G. Weijers & Zn narcissen en start daarmee
zo rond 20 juli. “Het wordt dus wel een krap seizoen om alles voor
10 augustus bij de klant te krijgen.” Sinds 28 juni zijn ze bij J.G.
Weijers ook aan het pellen en afleveren. De gemaakte afspraken
kan hij goed nakomen. De overschotten die hij heeft, worden voor
meer verkocht dan de voorverkoop. “Het was goed dat ik voorzichtig had voorverkocht.”

BART AMMERLAAN | BREEZAND

‘Voor het eerst op 1,80
bevalt goed en geeft rust’
Het vroege assortiment tulpen ziet er over het algemeen goed uit. “De bollen zijn
niet super maar tot nu toe wel ruim voldoende”, zegt Bart Ammerlaan van Westend Bulb B.V. in Breezand op vrijdag 2 juli. Er was toen net een begin gemaakt
met tulpen en zo’n 20 procent van het areaal gerooid. Het bedrijf begon met Allium en toen krokussen, maar daarvan is nog niet alles eruit. Na de tulpen komen
nog blauwe druiven en narcissen. “Nog werk zat dus. Het schiet niet erg op met
zoveel niet-rooidagen.” De kwaliteit van de krokussen was goed en het bijgoed
‘normaal voldoende’. Het late assortiment tulpen is zeker twee weken later en
heeft volgens Bart weinig tijd gehad om te groeien. Hij is benieuwd hoe dit uit de
grond komt. “Je mist toch een week of twee groei voor een bepaald assortiment.
De late tulpen hebben daar het meeste last van.”
De kans op Fusarium is erg hoog dit jaar en dus is er verscherpte aandacht voor
voldoende en lang genoeg terugdrogen. Op een andere locatie heeft Westend Bulb
de oude droogvloer maar weer startklaar gemaakt mocht er extra droogruimte
nodig zijn de komende weken. Want ze willen door kunnen met rooien. “De droogcapaciteit mag niet de beperkende factor zijn.” In ‘droge jaren’ was het tot half zes
rooien, nu wordt geregeld tot 20.00 uur gerooid, want de veertig tot vijftig man
in de schuur moet wel wat te doen hebben. Omdat het rooien niet hard gaat, zet
Bart de medewerkers elders in, bijvoorbeeld onkruid wieden in lelies. “We zorgen ervoor dat al het werk buiten klaar is zodat we straks honderd procent in de
schuur kunnen blijven pellen.”
Ammerlaan rooit dit jaar voor het eerst op 1,80 m. Dat vroeg twee nieuwe rooiers
en trekkers. De rooiers zijn geregeld naast elkaar aan de slag. De nieuwe werkbreedte bevalt, net als de machinerie. “Wat we voorheen met drie machines deden,
doen we nu met twee machines en drie man personeel minder. Dat geeft rust.”
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BART SMIT | ’T ZAND

‘Rustiger rooien’
Bij Bart Smit, mede-eigenaar van A.C.M. Smit & Zn in ’t Zand, gaat
het rooiseizoen moeizaam. Het bedrijf rooit sinds 24 juni. Veel
percelen met tulpen, narcissen en krokussen liggen in de buurt
en die regio kreeg met een hoop regen te stellen, zoals tijdens de
beruchte wolkbreuk in het weekend van 19 juni. Ruim een week
later, op 29 en 30 juni viel er nog eens 40 mm per dag. Die rooidagen gingen verloren. Op vrijdag 2 juli had Bart Smit dan ook
nog maar 10 hectare tulpen geoogst. Ruim 90 hectare met tulpen, krokussen en narcissen moet hij nog en daarmee is hij veel
minder ver met de rooiklus dan gewenst. “Doordat het land vrij
nat is, zeeft het zand niet makkelijk van de bollen en moet je rustiger rooien.” Hij schat in dat hij half zo snel rooit als in 2020. “En
dat betekent niet eens per se schoner.“
Dit jaar is een goed leerjaar om meer zicht te krijgen wat de zwaardere en lichtere hoeken zijn. “Soms kun je er verrassend vlot
terecht, bij andere hoeken moet het water echt eerst helemaal
goed uitzakken. Dat kan wel meer dan een paar dagen schelen.”
Vooraf de percelen inspecteren is dit jaar echt noodzakelijk. “Je
gaat er pas met je hele hebben en houwen heen als je zeker weet
dat je aan de gang kunt. Het randje opzoeken doen we niet. Dan
ga je vastzitten en sloop je het land.”
De vroege tulpen die er echt uit moeten, heeft Smit er op tijd
uit gekregen. “De eerste percelen met vroege rassen zijn leeg”,
zegt hij daarover. De bollen zien er gezond uit, maar de oogst is
soms wisselend. “Het ene soort valt mee en het andere soort wat
tegen.” Hij verwacht dat het nog wel een uitdaging wordt de smerige bollen in de verwerking schoon te krijgen. De soorten ‘Triple
A’ en ‘Verona Love’ heeft A.C.M. Smit & Zn al wel verwerkt en dat
ziet er ‘netjes uit’.

20

16 juli 2021

16 juli 2021
018-20 Rondje rooien.indd 20

09-07-21 13:56

