‘We laten de tulpen
rustig groeien’
Het zand achter de Kennemer Duinen leent zich goed voor heel veel
bloementeelten, en dus ook voor de tulp. Rond Heemskerk zitten vijf bedrijven
die van de tulpenbroei in de vollegrond een merk hebben gemaakt: CoasTulip.
Zware tulpen in een modern sortiment. Een van de leden is Jac. Winter & Zn.
Terwijl februari de topmaand is qua productie, zijn de bollen voor volgend
jaar alweer besteld.
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Het oogsten in de kas is handwerk.
Door taakroulatie voeren de medewerkers
nooit een hele dag hetzelfde werk uit.
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Z

es rolkassen staan, verspreid over het land, over een
trek tulpen heen. In de kas halen twee medewerkers
de tulpen uit de zandgrond, leggen ze op een draagplateau dat door een van hen via de buisrail naar het
middenpad wordt getransporteerd. Stapels maken en met de
heftruck naar de verwerkingsruimte, waar twee bosbanden
staan om van al die tulpen vĳf bossen in een pak te maken.
In elke veilingkuip gaan maar twee pakken, wat duidelĳk
maakt dat de kwaliteit zwaar is. Op het vloei staat de naam
van CoasTulip en daaronder de bedrĳfsnaam. “Dit zĳn tulpen van 36 gram van ‘Strong Gold’”, aldus Cor Winter, een
va de leden van CoasTulip. Later die middag gaan de bloemen naar de veiling, om vandaaruit de wereld in te gaan.

trekker via de rails verzet naar een volgend plantvak. De
tulpenbroeierĳ loopt door tot Moederdag. De laatste trekken
komen van buiten. Daarna stapt Winter over op Eremurus.
Winter gebruikt van zĳn percelen niet elk jaar voor tulpen.
“Om de grond gezond te houden, kiezen wĳ voor het inzaaien van een groenbemester. Daardoor krĳgt een perceel rust.
Daarna begint de cyclus opnieuw.”

RUSTIGE TEELT
Aan dat moment van afleveren is een lange periode van
werkzaamheden voorafgegaan. De bollen koopt Winter al
in november het jaar voordat hĳ ze gaat planten. “De bollen
voor oogst 2023 zĳn al door ons vastgelegd.” De bollen komen in de zomer binnen, waarna Winter zelf de preparatie
verzorgt. In totaal heeft Jac. Winter 2,5 ha grond waar ze de
CoasTulip-tulpen broeien.
Na 20 oktober start hĳ met planten. “We maken daarbĳ gebruik van een beddenoverschieter van Loonbedrĳf Denmach.
De bollen planten we met de hand en zetten we allemaal
rechtop. Daardoor krĳgen we bĳ de oogst een mooi gelĳkmatig gewas. In een paar weken is het plantwerk klaar.”
De zes rolkassen verdeelt Winter over het perceel. Veel stoken is niet nodig voor zĳn tulpen. “Wĳ kiezen ervoor om de
tulpen rustig te laten groeien. Daardoor krĳgen de bloemen
een intensere kleur en is het gewicht ook zwaarder. Een
mooi voorbeeld is de dubbele ‘Foxtrot’, die de helderroze
kleur al bĳ de oogst laat zien.”
De eerste bloemen heeft hĳ meestal begin januari. Dit jaar
was het iets later, omdat de tulpen door het koele voorjaar
van 2021 trager waren dan andere jaren. Na vier weken is
het tĳd om te plukken. Plukken is bukken, maar afwisseling
in de werkzaamheden maakt het werk niet zwaar. “Een deel
van de werknemers plukt ’s morgens en staat ’s middags
aan de bosband en andersom.” Als na vier weken een kas in
bloei is getrokken en geoogst, wordt deze met hulp van een

Rick Winter met een van de specialties: de dubbele ‘Foxtrot’.

Het vloei om vijf bossen tulpen laat duidelijk de uitstraling zien van CoasTulip.
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Via de buisrail gaan de tulpen naar het
middenpad, waar ze worden verzameld
voor verder transport.
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