‘Wij zijn altijd
tegendraads
geweest’
Je weet dat het moment een keer komt dat je gaat stoppen
met je bedrijf. Dat is niet eenvoudig, zeker niet als je al zo’n
veertig jaar aan het ondernemen bent. Onlangs hakten de
ondernemers achter Wireco, de tulpenkwekerij en broeierij
in West-Friesland, de knoop door. Hoe kwamen zij tot hun
besluit? En wat komt er nu allemaal op hen af? ‘We hebben
het in één dag beslist.’
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ireco staat in de verkoop.
Mede-eigenaar Wim Steur
loopt door het pand met
een aankoopmakelaar en
een geïnteresseerde koper. Het meetlint
komt voor de dag, de koper wil graag de
exacte afmetingen bepalen. Dat moet
toch een dubbel gevoel zijn, als je na bijna
veertig jaar ondernemen je bedrijf van
de hand doet. Wim Steur en compagnon
Nico Spruit zijn er nuchter onder. “We
zijn eind vijftig en begin zestig, en niet zo
fit meer. Onze compagnons Marcin Pilarz
en zijn echtgenote Agnieszka zijn wel een
stuk jonger, maar dit bedrijf is te groot om
met z’n tweeën te draaien.” Toch kwam
het besluit vrij plotseling. Steur: “Ik tob
al een tijdje met een hernia. Toen de arts
me vertelde dat ik uiteindelijk niet meer
zou kunnen lopen als ik zo zou doorgaan,
was het besluit snel genomen. We waren
er in één dag uit.” Een paar maanden
geleden was hier nog geen sprake van.
Nico: “We hebben in augustus zelfs nog
een ziekzoekrobot besteld en in januari
offerte aangevraagd voor zes opprikrobots,
met het idee dat we nog een aantal jaren
zouden doorgaan. We wilden investeren
in de toekomst.” Die toekomst ziet er nu
opeens heel anders uit.

VERTROUWEN
Het bedrijf kent zijn oorsprong in 1980,
toen Wim Steur met zijn vrouw Marry
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een gemengd bedrijf startte in Spierdijk.
Vier jaar later stapte zijn broer René in en
ontstond de ‘Gebroeders Steur’. In 1989
kwamen Nico Spruit en zijn echtgenote
erbij en kreeg het bedrijf de naam Wireco,
een combinatie van de letters van de drie
voornamen van de mannen. Het bedrijf
verhuisde naar Rustenburg. Steur: “Naast
de bloembollenkwekerij kwam ook de
broeierij erbij. René stapte er na een jaar
uit om de handel in te gaan.” Het bedrijf
omvatte op dat moment een kwekerij van
8 hectare en een broeierij met 1 miljoen
tulpen. Spruit: “Het eerste jaar was dramatisch. Er zat 60 procent zuur in de tulpen
en we hadden bovendien geïnvesteerd
in veel plantgoed. Technisch waren we
failliet.” Steur had echter vertrouwen. “Ik
wist zeker dat het tij zou keren en de tulp
weer duur zou worden.” De bank besloot
de ondernemers nog een kans te geven.
Steur kreeg gelijk, het jaar erop brachten
de tulpen meer op. Het bedrijf klom uit
het dal. “We hadden mazzel. Toen we
twee jaar later met de bank gingen praten
omdat we een schuur wilden bijbouwen,
was de financiering snel geregeld.”
In 2014 besloten ze verder uit te breiden,
op een nieuwe locatie in Obdam. Steur:
“We moesten een stap maken. Je zag dat
kleine bedrijven uit de markt werden
gedrukt. Dit bedrijf in Obdam was in
handen van een rozenkweker en hij gunde

Wim Steur (r) en Nico Spruit: ‘Als de markt
in een dal zat, besloten wij te investeren.’
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het ons. Zo kregen we er een terrein bij
van 7 hectare met 2,3 hectare glas. We
gingen in één keer van 9 miljoen stelen
naar 25 à 26 miljoen.” De kwekerij groeide
op het hoogtepunt uit tot 70 hectare en is
uiteindelijk teruggebracht naar 54 hectare
teelt. “We telen grotendeels voor de eigen
broeierij.” Wireco teelt rond de 25 soorten
en broeit er 23. De opbrengst werd traditioneel voor de klok geveild. Dat veranderde
in 2015. “We zijn volledig overgegaan
op contractteelt. In 2021 hebben we ook
ons lidmaatschap van Royal FloraHolland
opgezegd”, legt Steur uit. “Wij vinden dat
de veiling steeds verder van zijn leden is
komen af te staan en voelen ons daar niet
meer thuis.” Nu gaan de bloemen naar
L&M Rijnsburg dat de bloemen grotendeels verkoopt aan supermarktketens in
Duitsland.

NIEUWS DELEN
Het bedrijf floreert. Toch komt er nu een
einde aan. Steur: “We wilden nog zo’n drie
tot vijf jaar doorgaan, maar na het gesprek
met de arts veranderde dat. We zijn met
de boekhouder om tafel gegaan, hebben
als compagnons met elkaar gesproken en
uiteindelijk snel besloten. Vervolgens hebben we het met de medewerkers gedeeld.”
Een aantal medewerkers heeft ander
werk gevonden, sommigen hebben zelfs
al afscheid genomen. “Gelukkig wordt er
overal personeel gevraagd, dus iedereen
komt goed terecht.” Voordat het nieuws
zou uitlekken, namen de compagnons
het initiatief om het te delen met familie,
collega’s, buren, studieclubgenoten en
landeigenaren waarmee ze samenwerken.
Ook maakten ze een afspraak met veilingmeester Ronald Walkier van CNB om de
gewassen groen te veilen. “Van oudsher
kopen wij op de groene veilingen van CNB,
zo hebben wij ons bedrijf snel kunnen
opbouwen. CNB voelt vertrouwd.” Klaver
Makelaardij doet de verkoop van het pand
in Obdam. “Er was direct veel belangstelling, de vraag is groot.” Het werk zit er
echter voorlopig nog niet op. “We maken
het seizoen af, op 1 mei is het gebeurd. De
definitieve afronding is over een jaar.”
Terugblikkend op de afgelopen veertig
jaar, komt ook Steurs bestuurswerk ter
sprake. Zo was hij lid en voorzitter van het
kringbestuur van Royal FloraHolland, zat
hij in het algemeen bestuur van de veiling
en maakte hij twee fusies mee. Later was
hij voorzitter van de regio. Ook was hij
een aantal jaren voorzitter van de FPC. “In
totaal gaat het om negen jaar besturen,
waarin ik veel heb geleerd. De kennis die
ik verzamelde, over innovaties, marktont-

‘Al die jaren besturen
en ondernemen geven
invulling aan je leven’

wikkelingen en ondernemerschap, kon
ik direct toepassen op ons eigen bedrijf.
Dat heeft ons geholpen om op het juiste
moment de goede keuzes te maken.”
Verder was Steur lid van de Ledenraad
van de Rabobank. Op dit moment is hij
nog voorzitter van de Studieclub Ursem,
met zo’n 34 leden. “Dat zal ik ook gaan
afbouwen. Als je niet meer actief bent in
het vak, moet je een stap terug doen.”

TROTS
Het einde aan een lange periode van ondernemerschap nadert. Waar zijn ze trots
op? Steur: “Op wat we door de jaren heen
hebben kunnen neerzetten. Wij zijn altijd
tegendraads geweest, keken steeds wat
verder vooruit. Als de markt in een dal
zat, besloten wij te investeren, omdat we
verwachtten dat de kentering eraan zat te
komen. We kochten ‘Obdam’ al voordat
de bank er zijn goedkeuring aan gaf, dat
vonden we te lang duren en wij hadden er
vertrouwen in.” Ze hebben nergens spijt
van. “Het loopt zoals het loopt. Ook de uitbreiding van de directie met Marcin en Agnieszka is goed uitgepakt. Met hun Poolse
achtergrond wisten zij goed personeel aan
ons te binden.”
Als het gesprek komt op het leven na
Wireco, wordt het stil aan tafel. Steur: “Ik
wil die lege schuur niet zien, dat vind ik te
pijnlijk. Je sluit toch een deel van je leven
af.” Spruit vult aan: “Je ziet alle kansen
die er nog liggen en bent er ondernemer
genoeg voor om ze allemaal te willen
pakken. Maar, je gaat het niet meer meemaken. Dat is toch lastig.” Al die jaren
besturen en ondernemen ‘geven invulling
aan je leven’, beseft Steur. Straks zal er
een andere invulling ontstaan, want, zo
weet hij: “Hier gaat een deur dicht, en
daar gaan er twee deuren open.” Hij hoopt
straks eindelijk meer tijd te krijgen om
samen met zijn vrouw te gaan genieten
van de camper die ze vorig jaar kochten.
En misschien gaat hij wel wat advieswerk
doen voor collega’s. “Tenslotte heb ik in
al die jaren heel wat kennis verzameld.”
Spruit heeft ‘in en om het huis’ nog
genoeg te doen, hij zal zich niet vervelen.
“Verder zijn we nog mede-eigenaar van
een biovergister. Het is wel lekker om toch
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nog iets omhanden te hebben.”
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