De leeg geoogste kisten met narcissen
worden op het land omgekiept.

Verknocht aan
narcissenbroei
Snijnarcissen die worden gebroeid in grond in
kisten. Dat is bijna een zeldzaamheid. Bij J.H.
Heemskerk & Zonen in Warmond vindt de jonge
Rody Heemskerk dit echter nog steeds ‘een
mooie manier om ze te telen’. Hij zit sinds begin
dit jaar in maatschap met zijn vader. Maar nu er
één persoon meer van het bedrijf moet leven,
staan er toch wat veranderingen op stapel.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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ené Heemskerk (51) praat op een grauwe dag met
een warm gevoel over zijn jeugd. Hij staat samen
met zijn zoon Rody (21) in de kleine broeikas waar
de narcissenteelt vroeger al plaatsvond. Het kasje
doet nu dienst als opslagruimte. Her en der zijn er wat
ruiten gesneuveld. René vertelt dat zijn overgrootvader eind
1800 met dit bedrijf begon. “De eerste narcissen werden hier
in 1928 geteeld. Bijna honderd jaar telen we ze nu dus.” De
familie Heemskerk was een van de eerste kwekerijen met
narcissenbroei. “Dat ging toen nog met een kolenkachel en
snijden bij kaarslicht”, weet René. In die tijd werden in deze
kleine kas de narcissen geteeld in kleine kisten. “Driehonderd kisten gingen in de kas. Het was zwaar werk, maar
de herinneringen zijn mooi. Iedereen in de buurt had zo’n
kassie, want daar kon je ’s winters van leven.”
Als het aan hem ligt, gaat René graag terug naar vijftien,
twintig jaar geleden. “De manier van werken was leuk.
Je had het product meer vast. Nu moet alles sneller, met
machines en in grotere hoeveelheden.” De oude, kleine kas
moet de komende jaren tegen de vlakte. Net als de bedrijfsruimte van 240 m2, want die bestaat uit veel asbest. Dan
moet er een grotere bedrijfsruimte voor terugkomen. Het
bedrijf heeft namelijk koelruimte en verwerkingsruimte te
kort.

EXTRA PAAR HANDEN
Vernieuwing en uitbreiding zijn nodig, want Rody zit sinds
dit jaar in de maatschap. Hij slaagde op MBO Rijnsburg voor
de opleiding plantenteelt en wordt de vijfde generatie in
dit bedrijf. Omdat er nu nog niet genoeg werk voor hem is,
werkt hij vooral in de wintermaanden bij buurman Van der
Geest, die ook narcissen in kisten teelt. Rody: “Op teelttech10
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Van de kisten met narcissen die op
het land staan, wordt eerst het stro
afgehaald. Daarna gaan ze met de
trekker naar de broeikas.

‘Als de trek op zijn top
zit, moet ik 400 tot 500
bossen per dag snijden’

Voornamelijk
buitenbloemen
J.H. Heemskerk & Zonen teelt voornamelijk
buitenbloemen. Van april tot half mei is de
oogst van de tulpentrekkerij, dat zijn zeven
soorten. Vanaf juni tot zes weken daarna snijdt
het bedrijf 100.000 Iris anglica. Heemskerk
is de enige kweker hiervan in Nederland. Van
half augustus tot en met oktober wordt Crocosmia ‘Red King’ voor de bes geoogst. Dit
gewas is in omzet en aantallen het belangrijkste op het bedrijf. Hiervan snijdt Heemskerk jaarlijks 250.000 takken. Ook telen ze
sinds drie jaar Dahlia’s. Op de vrijgekomen
plekken waar ’s winters de narcissen op het
land hebben gestaan, worden in april zonnebloemen gezaaid. De narcissenbroeierij loopt
van begin januari tot meestal de tweede week
van april. Heemskerk broeit in een kas van 250
m2. ’s Zomers wordt die ruimte gebruikt om de
narcissenbollen te sorteren en te verwerken.
Heemskerk teelt de gewassen op 1,5 hectare
eigen grond en hij huurt 1 hectare land.

René Heemskerk rijdt met een pompwagentje de kist met narcissen de broeikas in.

nisch gebied kan ik nog veel van ze leren.” Wanneer de narcissenoogst op het hoogtepunt is, springt hij bij en helpt zijn
vader. Gemiddeld snijdt Heemskerk 350 bossen narcissen op
een dag. René: “Ik snij tussen de 50 en 60 bossen per uur.
Daar ben ik dus de hele dag druk mee in mijn eentje. Als
de trek op zijn top zit, dan moet ik een paar dagen 400 tot
500 bossen per dag snijden. Dan zijn extra handen wel erg
welkom.” Rody springt niet alleen bij tijdens de oogst. Ook
het teeltsysteem met kisten in de kas en de bakken buiten is
bewerkelijk. De leeg geoogste kisten gaan met een pompwagentje de kas uit en worden vervolgens met de trekker, die

twee kisten meeneemt, naar het land gereden. Op het land
kiept de trekker de kisten in zijn geheel om, om vervolgens
een nieuwe kist met narcissen weer van het land mee terug
te nemen. “Dat werk gaat allemaal veel gemakkelijker met
z’n tweeën”, aldus René, die samen met zijn zoon de andere
kas laat zien waar de narcissen worden gebroeid. Die is 250
m2 groot en werd tien jaar geleden gebouwd.

GOEDE PRIJZEN
De narcissenbroeierij loopt van begin januari tot meestal
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Rody Heemskerk (links) springt op drukke dagen bij om zijn vader te helpen met de oogst.

300.000. In de kas staat begin februari de tweede trek
narcissen mooi op de kist. Het is de dubbele trompet ‘Dick
Wilden’. René: “Die brengt meer op dan enkele trompetten.
Voor ‘Dick Wilden’ krijgen we meestal zo’n 16 tot 18 cent.
Daarvan komen er ook niet veel omdat de soort wat lastiger
te broeien is. Meestal krijgen we één cent meer dan een
ander voor de klok, omdat we een gelijkmatigere rijpheid
snijden en gelijk bossen.” De enkele trompetten ‘Standard
Value’ en ‘Exception’ zitten in de derde en vierde trek en
gaan meestal rond 12 cent weg op veiling Rijnsburg. Eigenlijk heeft Heemskerk rond de 20 cent per steel nodig om uit
de kosten te komen. Die prijs haalde hij echter de afgelopen
tientallen jaren zeker niet. Aan het eind van het jaar kijkt
Heemskerk of hij is rondgekomen met al de verschillende
teelten (zie kader). René: “Het ene gewas valt tegen, het andere haalt het op, maar de narcis was dat meestal niet.”
Toch houdt hij deze teelt om ook in de winter een inkomen
te hebben. Bovendien is hij verknocht aan de narcissenteelt.
In 2021 en ook tot nu toe dit jaar haalt Heemskerk een goede narcissenprijs. “Na corona is het prijsniveau van alle bloemen een stuk omhooggegaan. Tot nu toe zitten we dit jaar
gemiddeld op 24 cent per steel”, zegt hij. Hij laat zien hoe
hij de bloemen snijdt; mét een dikke knop al iets op kleur,
mét blad en met een lengte van 50 centimeter snijdt hij de
steel net boven de bol af. Hij legt de bloemen in een gaasbak
op een middenstuk in de kas. ‘Dick Wilden’ heeft dit jaar
wel wat uitval doordat ze ‘in het blad blijft zitten’. “Tegen
zittenblijvers kun je weinig doen. Het kan aan de partij liggen of aan boriumgebrek, maar echt de vinger erop leggen
lukt niet.” De meeste narcissenkwekers bossen de bloemen
ter plekke, maar vader en zoon doen het in de schuur. “Daar
gaat het makkelijker en netter.”

Heemskerk snijdt in een gelijkmatige rijpheid.

René: “Eerst staat het gewas zo’n twee weken te groeien.
De eerste trek snijden we daarna in een week of vier uit de
bakken, de laatste trek snijden we in twee weken helemaal
weg.”
Narcissen broeien is niet moeilijk, aldus de twee. De grootste
ellende kan de stengelaal geven en helaas komt dit probleem
volgens Heemskerk in steeds meer partijen voor. Vorig jaar
kreeg hij er ook mee te maken. Hij mocht een partij van
100.000 bollen onder strikte regels van de BKD houden,
maar gooide ze weg. “Het risico dat ik het er niet uit krijg en
het verdergaat in de grond, is me te groot.” Hierdoor heeft
het bedrijf over twee jaar een stuk minder bollen voor de
broei en moet er worden bijgekocht.
Ook al is de teelt van narcis de laatste decennia niet rendabel, Rody is resoluut in wat hij wil. Hij wil zelfs zowel de
teelt als de broeierij ervan uitbreiden. “De narcissenteelt
blijft. Het is een leuke teelt en dat is mijn voornaamste
reden. Misschien wil ik ze op termijn ook wel op water of
op potgrond gaan broeien”, zegt hij. De jonge kweker hoopt
dat er in de toekomst andere soorten dan de standaard
narcissen voor de klok komen. “Want er zijn zoveel mooie
soorten. Omdat wij een klein bedrijf zijn, durf ik niet zo
snel een nieuwe soort te proberen. Dat is wel jammer, maar
misschien kan ik dit samen met andere kwekers oppakken.
Toch zie ik hier ook wel een taak weggelegd voor de grotere
narcissenkwekers. Voor hen is het risico minder groot.”

MEER EIGEN TEELT
De narcissenbollen komen voor de helft uit eigen teelt, de
andere helft wordt ingekocht. Rody is wel van plan meer
zelfvoorzienend te worden. “Ik wil minder afhankelijk zijn
van de inkoop, aangezien het areaal narcissenbollen dalende
is.” Daartoe zal er in de toekomst wel land moeten worden
bij gehuurd, en er is meer koelruimte nodig. Nu gaan de bollen voor de broeierij al vanaf half augustus voor de eerste en
tweede trek in de koeling bij de buurman van Heemskerk.
De bollen voor de derde en vierde trek krijgen vanaf half
september koude door ze meteen buiten op te planten in de
kisten van 1 bij 1,20 meter. Wel gaat er dan nog een dikke
laag stro bovenop. Vanaf eind december worden de eerste
kisten in de kas gezet en bij 12 tot 13 graden gebroeid.
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“Bossen in de schuur gaat makkelijker en netter”, vindt Heemskerk.
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