‘Juist nu mensen blĳ
maken met bloemen’
Je zou het misschien niet verwachten, maar ook in Duitsland kunnen ze goede kwaliteit
tulpen kweken en broeien. Kwekerij, broeierij en droogverkoopbedrijf Degenhardt werkt al
vier generaties lang met tulpen en bestaat inmiddels bijna 125 jaar. De opbrengst is vooral
bestemd voor de lokale markt. Met het predicaat ‘regionaal product’ weet Degenhardt veel
Duitse consumenten voor zich te winnen.
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D

e oorsprong van Degenhardt ligt in Schwaneberg,
in het oosten van Duitsland, waar nog altĳd een
bloembollenkwekerĳ is gevestigd van zo’n 70 tot
80 hectare. Hier begon Ernst Degenhardt in 1906
met de teelt van bloemkool. Later kwamen daar gladiolen
en tulpen bĳ. Telen op de verse gronden in deze regio,
waar het iets warmer is, zorgt voor een wat vroegere bloei
en oogst dan in het westen. In de periode na de Tweede
Wereldoorlog vestigde Degenhardt zich ook in het Duitse
Neuss, niet ver van Düsseldorf. Naast de bloembollenkwekerĳ en tulpenbroeierĳ vinden hier ook bol-op-potproductie
en droogverkoop plaats. Het bedrĳf in Neuss is in handen
van het echtpaar Susanne Degenhardt en Christoph Händle
en Susannes vader Wolfgang. De kwekerĳ in Schwaneberg is
inmiddels een zelfstandige onderneming die los opereert van

de vestiging in Neuss, en wordt gerund door Susannes zus
Christiane. Susanne vertelt: “Wĳ kopen bollen van Christiane, maar niet exclusief. We telen hier zelf 25 hectare tulpen
in netten. In totaal zo’n dertig soorten. En we kopen bollen
uit Nederland, via CNB-vertegenwoordiger Ed Walkier, die
ook de hele logistiek daaromheen voor ons organiseert.”

STREEKPRODUCT
De tulpenbroeierĳ in Neuss omvat 1,5 hectare glas en draait
een productie van zo’n 18 miljoen stelen per jaar. Christoph:
“We beginnen in november met opprikken, dat gaat door
tot begin april. Eind december plukken we de eerste tulpen.
We broeien ongeveer dertig soorten, en zĳn zo’n acht jaar
geleden overgestapt op waterbroei. Het werkt lichter, is
schoon en milieuvriendelĳk. Het bevalt ons goed.” De bloe-

Tulpen bossen en inpakken voor de supermarktklanten.
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men worden voornamelijk afgezet in de regio. “We verkopen
aan groothandels en aan retailketens, elke dag verlaten zo’n
140.000 stelen het bedrijf. De Duitse consument is gevoelig
voor het ‘product uit de regio’, hij is bereid om voor een
Duitse tomaat 30 procent meer te betalen dan voor een
buitenlandse. Daar spelen de supermarkten op in. Wij brengen onze bloemen dan ook als ‘streekproduct’ op de markt.
Wat vandaag wordt geplukt, staat morgen in de winkel. Dat
slaat goed aan.” Degenhardt werkt standaard met grove maten en zet in op het exclusievere sortiment in de broeierij.
Jaarlijks brengt het bedrijf zo’n 3 miljoen bollen-op-pot op
de markt. “Daarbij gaat het om een variatie aan voorjaarsgewassen: hyacint, iris, Muscari, tulp. In overleg met de
klant proberen we tot mooie concepten te komen. We zijn
altijd op zoek naar toegevoegde waarde: leuke stekertjes,
speciale potjes. Wat de klant wil.” De droogverkoop is voor
de helft bestemd voor de export binnen Europa. De andere
helft wordt verkocht op de binnenlandse markt. “Voor zowel
de droogverkoop als bol-op-pot zijn supermarkten, bouwmarkten en tuincentra de voornaamste klanten. We werken
samen op contractbasis en maken een programma per seizoen. Meer dan 90% van de productie is voorverkocht, Een
deel verkopen we via een veiling. Dat is een soort vakhandel
waar zo’n 33 cash-and-carrywinkels bij aangesloten zijn. Ook
samen met de veiling ontwikkelen we concepten. Een tijdje
geleden waren de vlinder- en bijenpakketten in, maar die
zijn over hun top heen. Dan moet je weer met iets nieuws
komen. ”
Om op de hoogte te blijven van wat er speelt op consumentenniveau, gaan ze regelmatig op ‘retailsafari’. “We willen
zien hoe het product erbij staat in het schap en kijken hoe
klanten reageren.” In de proeftuin naast de schuur, testen ze
de producten die ze verkopen. “Zo kunnen we zien hoe het
product opkomt, hoe het bloeit, of de kleuren kloppen, en
dergelijke. Wat niet presteert, halen we uit de collectie.”

In de proeftuin naast de schuur, worden de producten getest.

De laatste bollen-op-pot voor dit seizoen staan klaar voor verzending naar tuincentra,
supermarktketens en bouwmarkten.

CERTIFICATEN
Certificering is ook voor de Duitse markt van belang.
Christoph benadrukt echter: “Het is niet meer zo’n thema
als een paar jaar geleden. Eigenlijk gaan onze klanten ervan
uit dat we over de juiste milieucertificaten beschikken, anders mogen we niet leveren. Het is dus standaard geworden.
Wij beschikken onder andere over GlobalGAP en we voeren
het GGN-label, dat staat voor gecertificeerde, verantwoorde
landbouw en transparantie.” Ze hebben zich bij hun keuze
voor bepaalde certificaten laten leiden door de wens van hun
klanten. “Er gaat best veel tijd zitten in het bijhouden van
alle certificaten, regelmatig zijn er updates en controles. Dat
werk hebben wij dan ook bij een specialist neergelegd. Het is
namelijk wel belangrijk om het goed op orde te hebben, het
is je ‘license to deliver’.”
Naast het milieu, vinden ze ook het sociale aspect in hun
bedrijf van belang. “Twee jaar geleden hebben we een adviseur in de arm genomen om samen aan de slag te gaan met
onderwerpen als leiderschap en zelfsturende teams. We willen medewerkers zelfstandiger maken en de besluitvorming
lager in de organisatie neerleggen. Dat maakt dat wij ons
niet meer overal mee hoeven bezig te houden en onze han-

Bollen voor de droogverkoop gaan op transport.

Regionaal product valt goed bij de Duitse consument.
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‘Wij brengen
onze bloemen als
‘streekproduct’
op de markt. Dat
slaat goed aan.’
den vrijhouden voor andere dingen.” Ze zijn best tevreden
over de stappen die hierin zijn gezet. Susanne: “Wat je wel
merkt is dat mensen soms nog de neiging hebben om terug
te vallen in hun oude gedrag. Dat blijft aandacht vragen.
Onze adviseur komt nog steeds elk kwartaal langs om de
voortgang te bespreken en bij te schaven waar nodig.”
Tegelijkertijd zien ze ook dat er ideeën en voorstellen vanuit
het bedrijf komen. Christoph: “Zo gaan we nu aan de slag
met het beloningsysteem. Dat is een idee van onze medewerkers. En onlangs werden tijdens een bespreking met de
ondernemingsraad vragen gesteld over de toekomst en de
continuïteit van het bedrijf. Tenslotte blijven wij niet eeuwig
aan als directie. Heel goed dat zij daar ook over nadenken.”

UITDAGINGEN
Net als in Nederland, staat ook het Duitse Degenhardt voor
uitdagingen als stijgende energie- en brandstofprijzen, dalend consumentenvertrouwen, afnemende vraag, gebrek aan
grondstoffen en hogere inkoopkosten. Susanne: “Prijsafspraken die we hadden met leveranciers zijn eenzijdig aangepast.
Omhoog bijgesteld, welteverstaan.” Uitdagingen waar de
ondernemers zelf een antwoord op moeten vinden, van overheidssteun is geen sprake. “Dat was ook in de coronatijd niet
het geval. In de eerste golf hebben we even een klap gehad,
maar toen de winkels weer opengingen na vijf weken, trok
de markt goed aan. De tweede coronagolf zijn we redelijk
goed doorgekomen, hoewel wij niet maximaal van de prijsstijgingen hebben kunnen profiteren omdat we vrijwel alles
voorverkopen. We hebben wel veel kosten gemaakt, alleen
al met het steeds opnieuw testen van onze medewerkers. Op
een gegeven moment gingen er 1.500 tests per week doorheen. Het is steeds weer schakelen.”
Wat ze nu parten speelt, zijn de achterblijvende leveranties.
“Om te voorkomen dat we straks misgrijpen, hadden we de
verpakkingen die we voor de zomer nodig hebben, al op 15
april binnen. Voor de kerst hebben we onze leveranties van
potjes en dergelijke al laten komen, zodat we dit voorjaar gewoon konden draaien. Je moet overal rekening mee houden.”
Concurrentie is er eigenlijk niet, in Duitsland. Christoph:
“Onze concurrenten zitten vooral in Nederland. Het blijft
dan ook altijd belangrijk om je te onderscheiden, niets is
vanzelfsprekend. We moeten steeds vechten voor iedere
klant. Dat doen we bijvoorbeeld door bezig te zijn met duurzaamheid, te werken aan vertrouwen, helder en persoonlijk
te communiceren met klanten en door toegevoegde waarde
te bieden. Dat kan op allerlei manieren. Zo controleren wij
het product bijvoorbeeld zelf op residu, zodat de klant het
met een gerust hart in het schap kan leggen. Als Greenpeace
langskomt voor controles, zullen ze niks vinden. Ook probe16

ren we klanten zo veel mogelijk te ontzorgen, door bijvoorbeeld het transport zelf te regelen. In het seizoen gaan er
elke dag zo’n zeventig tot tachtig vrachtwagens voor ons op
pad, heel Europa in. Verder moet je natuurlijk kwaliteit leveren, dat is de basis van alles.” Dat ze verschillende takken
in het bedrijf hebben, vinden ze een voordeel. “Zo kun je de
risico’s spreiden. Er is altijd wel iets dat goed loopt.”

KEUZES MAKEN
Als we een rondje lopen over het bedrijf, zien we dat de
broeierij op volle toeren draait. Christoph: “Dat gaat in
elk geval door tot Pasen.” In de kas doet een ontvochtiger
zijn werk. “Daardoor kunnen we de ramen dichtlaten, dat
bespaart energie.” In de droogverkoophal is het rustig. De
laatste dozen worden ingeladen voor transport naar de
Spaanse markt. “We krijgen weer wat tijd voor onderhoudswerkzaamheden.” Zo komt het gesprek ook op mechanisatie. “Soms kiezen we ervoor om dingen zelf te maken, zoals
een lift om bakken op de band te zetten. Voor andere zaken
kiezen we ervoor om te investeren. Zo hebben we het plan
om in 2024 een opplantrobot te kopen. Het nadeel van onze
locatie in Duitsland is dat onderhoud altijd veel geld kost,
de meeste leveranciers zitten hier niet om de hoek. Daarin
maken we dus zorgvuldige afwegingen.” Sowieso zijn ze gewend om steeds voor vijf jaar een plan te maken. “Ontwikkelingen zoals corona en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne
zorgen ervoor dat we ons plan moeten bijstellen. Dat hoort
bij het ondernemerschap.”
Ondernemen doen ze nog altijd met veel plezier. Susanne:
“Doordat wij verschillende takken in het bedrijf hebben,
ben je altijd met iets anders bezig. Ik hou van die variatie.
Bovendien verkopen wij een product waar mensen blij van
worden. Dat geeft voldoening.” Christoph vult aan: “Geen
dag is hetzelfde dus je hoeft je niet te vervelen. En we leven
in onrustige tijden. Juist nu kunnen wij mensen blij maken
met onze bloemen. Wij brengen een stukje geluk.”

Susanne Degenhardt en Christoph Händle: “Wij verkopen een product waar
mensen blij van worden.”
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