Bouwmeester Vaste Planten:

Nieuwe generatie
digitaliseert alle kennis
Helemaal exact hoeveel soorten vaste planten ze kweken, weten ze niet
bij Bouwmeester Vaste Planten in Noordwijkerhout. Zeker 2.500, schatten de
drie eigenaren Sam, Pim en Cor Bouwmeester en het worden er nog meer.
Elke dag leren ze weer wat nieuws over de teelt. “Dat maakt dit ook
zo’n interessant vak”, constateert Cor.
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ugustus is een rustige maand bij Bouwmeester Vaste Planten aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout. De twintig hectare teeltareaal, waarvan
de helft eigen grond, rondom het bedrijf staat vol
met vaste planten, waarvan een flink deel in bloei. Dit is een
plek waar de bijen en andere insecten ongestoord hun slag
kunnen slaan. Op dit bedrijf worden de bloemen niet gesneden en worden geen pesticiden gebruikt. Wel wordt onkruid
bestreden met herbiciden, maar ook de schoffelmachine
wordt gebruikt én er wordt nog met de hand, op de knieën
of met een schrepel, gewied. “Vooral de oudere generatie
gaat nog graag op de knieën”, vertelt Sam, terwijl hij door
het gewas loopt. “We houden het gewas op deze manier heel
goed schoon. Certificering voor MPS-ABC en GlobalGAP was
voor ons ook geen echt probleem.”
Behalve met het land schoonhouden zijn ze nu bezig de

eerste irissen te rooien. Eerst worden de planten op het land
gehakseld, vervolgens gerooid en in kisten naar de schuur
gebracht. Daar wordt de plant gescheurd en verdeeld in
plantgoed en leverbaar. Dit jaar hebben de irissen – maar
ook de andere vaste planten – last gehad van het koude en
natte voorjaar. Veel planten staan minder hoog en er is meer
uitval dan in het warme jaar 2020. Dat geldt ook voor de iris,
die geen 24 uur met de wortels in het water wil staan. “We
hebben op onze zandgronden extra greppels moeten graven
om het water af te voeren. Maar goed, in Limburg zijn bij
een contractteler alle dicentra verzopen, dus dat is veel
erger. Maar de oogst is op dit moment minder dan in andere
jaren.” Pim pakt een net gerooide plant van de inpaklijn,
de enige van de drie die nu in gebruik is. “Kijk hier zit geen
nieuwe knol aan. En deze plant is nog te klein om te worden
afgeleverd. Dat wordt weer plantgoed voor volgend jaar.”
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Het stekkenveld van Bouwmeester Vaste
Planten, bij het bedrijf in Noordwijkerhout.
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Dan pakt hij een steviger exemplaar waar wel een knol aan
is gegroeid. “Zo wil je ze eigenlijk hebben. Iris is sowieso
een moeilijk gewas en met mazzel heb je van elke plant een
extra exemplaar. Dit jaar valt dat tegen, helaas.”

KENNIS
Jaarlijks produceert het Noordwijkerhoutse bedrijf ruim tien
miljoen vaste planten, waarvan twee miljoen irissen. Cor
Bouwmeester, die in 1973 in het nog kleine bedrijf van zijn vader Siem kwam werken, is met deze teelt begonnen. “Ik vond
het een mooie plant en de teelt is moeilijk. De iris heeft last
van Erwinia-rot en is heel gevoelig bij de teelt en bij de bewaring.” Inmiddels heeft Bouwmeester de teelt door jarenlange
ervaring en uitproberen onder de knie. Deze kennis, gekscherend ‘het geheim van de teler’ genoemd, wordt nu overgebracht naar de nieuwe generatie. Vooral Pim is bezig om alle
informatie van Cor maar ook van enkele werknemers over
te nemen én vast te leggen. Cor: “Ik deed alles uit het hoofd,
maar nu wordt alle kennis digitaal vastgelegd door Pim. Dat
is natuurlijk veel beter, want het bedrijf moet altijd doorgaan.
Ook als iemand op vakantie is.” Pim knikt enthousiast. “Ik ga
mij in de zomer richten op de kwekerij en leer steeds bij. Elk
jaar is anders, dus daar zie je aan of iets goed of fout gaat. In
de winter ga ik Sam helpen met de in- en verkoop op kantoor.”
Sam: “We telen zelf, maar zijn ook een handelsbedrijf. We
kopen vaste planten bij andere kwekers zodat onze kopers –
groothandel voor postorderbedrijven, tuincentra, kwekers en
hoveniers – bij één adres hun bestelling kunnen doen.”

Medewerkers halen knollen van de irissen. Kleine knollen hebben
bestemming plantgoed, grote zijn voor de verkoop. Irissen met wortelen
zijn ook voor de verkoop, mits groot genoeg.

UITWISSELING
Inmiddels teelt het bedrijf vijf groepen irissen waarvan
500 soorten iris germanica. Een derde van het land wordt
gebruikt voor de irissen, waardoor Bouwmeester één van twee
grootste iriskwekerijen van Nederland is. Met bollentelers
wordt land uitgewisseld om te zorgen voor de noodzakelijke
vruchtwisseling. “Bollentelers komen graag op ons land.
Vasteplantenkwekers houden het land goed onkruidvrij en
daarvan profiteren de bollentelers”, constateert Sam Bouwmeester.
Dat het Noordwijkerhoutse bedrijf een van de twee grote
irisleveranciers is en vaste planten in trek zijn bij met name
de jongere generatie die de tuin graag groen wil houden,
betekent niet dat de prijzen de lucht in schieten. De laatste

‘Het land blijft
de beste plek om
planten te bewaren,
maar meer voorraad
is de wens’
Irissen worden voor het rooien gehakseld.
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Bedrijfsgegevens
jaren zijn de prijzen wel gestegen, maar dat volgde op een
periode van ruim tien jaar zonder prijsverhogingen. “Dat
kon gewoon niet meer. Alles – personeel, belastingen, kosten
voor NAK Tuinbouw, maar ook alle investeringen als een
nieuwe bedrijfsbus of een tractor – wordt duurder. Dus de
prijzen zijn de laatste jaren wat gestegen. Nu indexeren we
ook jaarlijks als we prijslijst vaststellen.” Dat door het koude
en natte voorjaar minder vaste planten beschikbaar zijn,
levert ook niet automatisch een hogere prijs op. Wel merken
de Noordwijkerhoutse telers dat de planten gemakkelijk
worden verkocht. Cor: “Dat gaat nu bijna vanzelf. Dat is ook
wel fijn.”

UITBREIDING
Ambities om te groeien, zijn er bij de Noordwijkerhoutse
kwekers volop. Meer eigen grond rond het bedrijf is een wens,
maar dat kost geld. “Voor tien hectare ben je zo anderhalf
miljoen kwijt. We huren nu veel grond en we werken met
contracttelers in Limburg, Drenthe en Noord-Holland. We
specialiseren ons ook echt in eenjarige teelten, want zo heb je
maar één keer kosten. Dat is prijstechnisch veel beter dan een
tweejarige teelt. Daarmee kom je niet uit”, vertelt Sam.
Behalve dromen van meer grond hebben de Noordwijkerhouters nog meer investeringen in het verschiet. Zo staan
de led-lampen à 260 euro per stuk al klaar om de huidige
verlichting te vervangen, een verplichting van de overheid.
De bedrijfsbus moet worden vervangen en er wordt gepraat
over uitbreiding van de zonnepanelen plus afkoppelen van
het gasnet in 2022. Sam: “We denken aan de toekomst.
Misschien wordt de volgende bus en ook andere apparatuur
elektrisch en dan hebben we stroom genoeg. We hebben nu
265 zonnepanelen en er komen er nog 200 bij. Gelukkig kunnen wij hier nog terugleveren aan het stroomnet, want in de
zomermaanden gebruiken wij weinig stroom. Dan staan de
planten allemaal op het land.” Ook wil het bedrijf graag een
vierde bedrijfshal met koelcellen neerzetten. Weliswaar blijft
het land de beste plek om de planten te bewaren maar iets
meer op voorraad rooien, is een wens. “We zijn inmiddels in
gesprek met de gemeente over onze bouwplannen.”
Zorgen zijn er ook. Over voldoende zoet water als er weer
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Bouwmeester Vaste Planten in Noordwijkerhout wordt
geleid door vader Cor (66) en zijn twee zoons Sam (30)
en Pim (26) Bouwmeester. De drie telen zo’n 2.500
soorten vaste planten op 20 ha grond. Van die grond
huren ze de helft van bollentelers. Dat levert jaarlijks
zo’n 8 miljoen vaste planten en 2 miljoen irissen op.
Bouwmeester Planten is in 1973 met deze teelt begonnen en inmiddels worden 5 groepen irissen geteeld.
De teelt vraagt een derde van het totale areaal van het
bedrijf, dat daarmee tot een van de grootste irisbedrijven van Nederland behoort. De grond ligt in Noord- en
Zuid-Holland, Drenthe en Limburg.

een hete, droge periode aankomt, zoals in 2020. “In de Haarlemse grachten rukte het zoute water op en dat wil je niet
op je land. Er werd water uit de Leidsevaart de polder ingepompt. We denken nu aan opvang van regenwater, maar hoe
regel je dat met twintig hectare grond? Dat zijn kilometerslange slangen”, denkt Sam hardop. Ook het huisvesten van
de 25 tot 28 extra personeelsleden tijdens het hoogseizoen
levert steeds meer hoofdbrekens op. Zeker nu de gemeente
Noordwijk de huisvesting op bungalowparken in de wintermaanden wil beperken. Dat betekent voor de telers een
extra zorg om de extra personeelsleden in het hoogseizoen
van november tot en met april, fatsoenlijk onder te brengen.
“We regelen het zelf en voor het komend jaar is het gelukt.
Maar het is wel een kopzorg en bron van stress.”

Cor (midden) draagt zijn teeltkennis over op zijn zoons Pim (links)
en Sam Bouwmeester. Cor: “Ik deed alles uit het hoofd, maar nu wordt
alle kennis digitaal vastgelegd door Pim. Dat is natuurlijk veel beter.”
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