Drukte op het land
Wie door landbouwgebied rijdt, ziet overal trekkerbewegingen. Het ene bedrijf
is zijn land aan het voorbereiden, een ander is aan het planten, strodekkers
rijden rond en sommige bedrijven halen juist hun oogst uit de grond. Fotograaf
René Faas reed naar de Noordoostpolder en naar Kennemerland om daar wat
prachtige platen te maken van al deze drukte op het land.
Tekst: Lilian Braakman, André Leegwater, Monique Ooms | Fotografie: René Faas

JOHAN KOMEN | KOOMEN
BLOEMBOLLEN | ENS

‘Planten gaat
hartstikke mooi’
Johan Koomen van Koomen Bloembollen in
Ens heeft zijn 50 ha tulpen er bijna in. “Het
planten gaat hartstikke mooi. Af en toe valt
er een beetje water – zoals in het weekend
van 23 en 24 oktober – maar over het algemeen gaat het heel goed. De grond is ook
mooi.” Ruim twee weken geleden is Koomen begonnen op het Enser zand, afgelopen week ging het plantgoed op de zware
klei erin, in netten. “Dat is voor het plantmateriaal dat we volgende jaar weer op zand
telen.” Koomen Bloembollen teelt hoofdzakelijk broeiassortiment voor de binnenlandse markt. “Maar de bollen van het zand
kunnen we rooien zonder daarna te spoelen.
Die zijn ook schoon genoeg voor de export.”
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Nog meer beelden zien? Op onze website is een
film te zien van diverse werkzaamheden op het
land en in de schuur. Deze is zeker het kijken
waard, want de beelden zijn gemaakt tijdens een
prachtige zonsopkomst. Tevens zijn de foto’s per
bedrijf te vinden op onze website.

GEERT BURGER | BURGER LELIES EN TULPEN | ESPEL

‘Het rooit als een speer’
Geert Burger is 8 oktober begonnen met het rooien van zijn 80 ha
lelies. Half december hoopt hij klaar te zijn. “Tot nu toe rooit het als
een speer. Het weer is het grootste deel van de tijd lekker droog en
de grond is hartstikke mooi.” De opbrengst varieert van ‘goed’ tot
‘heel gewoon’, afhankelijk van de cultivar. “Het is geen topjaar. We
missen van een aantal rassen de grove maten, bij andere is het wél
goed.” De bollen worden na het rooien meteen gespoeld en gaan na
een dag uitlekken de koelcel in. De verwerking gaat gelijktijdig met
het rooien. Alle bollen worden verkocht voor de broei en de export.

SJORS VELDT | KWEKERIJ
DE DRIEHOEK | AKERSLOOT

‘Uitpluizen van
de wortels is het
meeste werk’
Twee weken geleden rooide Sjors Veldt van
biologisch sierteeltbedrijf De Driehoek in
Akersloot het eerste deel van Convallaria
majalis ‘Rosea’. Hij rooit bij elkaar zo’n 50
roe in twee keer. “Het is bij ons rooien, verwerken, rooien, verwerken”, zegt Veldt. “Het
rooien is in een middag klaar, maar het verwerken kost drie weken. Het uitpluizen van
de wortels is heel veel werk.” Hij is tevreden
over de kwaliteit van de bollen van dit bijzondere, roze lelietje-van-dalen, die worden
klaargemaakt voor de export naar Japan.
“Het ziet er goed uit. Er zitten voldoende
neuzen in.”
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KOOS VAN DER AVOIRD | VAN DER AVOIRD
BLOEMBOLLEN | LEMMER

‘De grond is lekker rul’
Van der Avoird Bloembollen in Lemmer oogst 60 hectare lelies in Friesland
en de Noordoostpolder en plant zo’n 65 hectare tulpen. Koos van der Avoird:
“De lelies waren vrij snel afgestorven en het rooien verloopt soepel op deze
zandgronden. De groei valt niet mee, daardoor gaat de verwerking wat sneller
dan normaal. De opbrengst is erg wisselend, afhankelijk van de hoeveelheid
regen die op een perceel is gevallen. We zijn wel tevreden over de kwaliteit.
Ruim voor de kerst zijn we klaar met rooien. Ondertussen verloopt het planten van de tulpen heel mooi, de grond is lekker rul. We hopen op goed weer
en weinig regen, dan hebben we de bollen binnen drie weken in de grond.”

ARIE VALKERING | GEBR. VALKERING |
EGMOND AAN DE HOEF

‘Oogst mislukt door
waterschade’
De Mirabilis jalapa moet de grond uit, maar kost Gebr. Valkering
vooral geld. Arie Valkering legt uit: “Doordat er half juni 160 mm
water viel dat ruim 48 uur op het land bleef staan, is de grond
dichtgeslagen. Normaal groeit dit soort naar beneden, op zoek
naar water, waardoor je pennen krijgt. Nu was dat niet nodig,
waardoor hij is gaan vertakken. Door deze uitlopers kunnen wij
er niks mee. 80% van onze oogst is mislukt.” Omdat er nog één
andere kweker is die Mirabilis jalapa teelt, is de hoop dat enkele
pennen mét uitlopers toch nog verkocht worden wegens schaarste. Veel waterschade heeft het bedrijf ook in zijn Allium. “Zo’n
30 tot 40 procent kunnen we weggooien.”
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MAX NUYENS | HORTUS BULBORUM | LIMMEN

‘De plantmachine ‘zoeft’
in kruipsnelheid over
het land’
Op de Hortus Bulborum worden 2.400 soorten narcis, krokus,
Fritillaria, hyacint en tulp geplant. In deze volgorde gaat alles de
grond in en dat gaat best snel, laat Max Nuyens van de historische
bloementuin weten. “De plantmachine ‘zoeft’ in kruipsnelheid over
het land. We zijn dinsdag 26 oktober begonnen en verwachten 16
november klaar te zijn.” Het planten wordt gedaan door vrijwilligers. “We planten dinsdag, woensdag en donderdag. Dan heeft
iedereen een lang weekend om bij te komen”, grapt Nuyens. “De
vrijwilligers zijn vaak op leeftijd en het blijft fysiek zwaar werk.”
Toch is het plantwerk sinds 2018 een stuk gemakkelijker. Toen
kon middels een crowdfundingsactie – waaraan het bollenvak
heeft bijgedragen – een speciaal gebouwde rooi- en plantmachine
aangekocht worden. “Deze werkt semi-automatisch. We hoeven
alleen de bollen met de hand te doseren.” De machine werkt op
elektriciteit waardoor hij geluidsarm is. “Dat is prettig werken.”
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