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‘Altijd geweten
dat ik bollenkweker
wilde worden’
Stan Ammerlaan studeerde Agrarisch
Bedrijfskunde op het Van Hall Larenstein in
Leeuwarden. Na wat mooie buitenlandstages
in Australië en Californië ging hij volledig aan
de slag op het familiebedrijf. Met zijn 23 jaar
is hij al mede-eigenaar van Westend Bulb
in Breezand.

de export wereldwijd verhandeld om de consument
te voorzien van een prachtig product.”

Milieu-/duurzaamheidscertificaten…

Stan Ammerlaan
23 Jaar

Mede-eigenaar Westend Bulb

“Maken de kwekerij kwetsbaar door bedrijven die
hun verdienmodel binden aan het constant controleren van de ondernemer/kweker. Er is momenteel
een wildgroei aan instanties die ‘een nog beter’
certificaat op de markt brengen. De KAVB zou hier
een sturende factor in moeten zijn door met één
certificaat te komen voor de gehele sector.”

Ondernemerschap is…
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Wat mij drijft, is…
“Het voortzetten van het familiebedrijf. Opa Cees is
het bedrijf op zijn zestiende gestart, toen hij in zijn
eentje vanuit Leidschendam naar Breezand kwam
om te werken. Hij is met een handje vol bollen voor
zichzelf begonnen en heeft door hard werken een
mooi bedrijf opgebouwd. Het is voor mij een eer om
zijn bedrijf voort te zetten en in stand te houden.
Verder hebben wij een grote passie voor het product. Zo heeft ieder seizoen zijn eigen aandachtspunten waarmee de uiteindelijke kwaliteit wordt
bepaald. Zodra het rooiseizoen is aangebroken en
de bollen gezond de schuur binnenkomen, geeft
dit ieder jaar weer een boost om alle klanten te
voorzien van kwalitatief goede bollen.”

Ik zie nog kansen in…
“Roselily, een uniek product. Komende jaren zal
het areaal flink uitgebreid worden om aan alle
vraag te kunnen voldoen. De samenwerking tussen
veredelaar, kwekerij en export maakt de groep
sterk. Er worden jaarlijks nieuwe soorten ontwikkeld, die vervolgens door goede kwekers worden
geteeld. Uiteindelijk worden de bloembollen door

“Continu willen verbeteren, kansen en mogelijkheden zien en vervolgens bereid te zijn een risico te
nemen. Met name in verduurzaming zullen ontwikkelingen omtrent automatisering en robotisering
in een hoger tempo ontwikkeld moeten worden.
Door deze ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de selectierobot, kan er steeds efficiënter en duurzamer
geproduceerd worden. Alleen moet de sector wel de
kans en tijd krijgen om dit te realiseren.”

Ik droom van…
“Het doorgeven van een gezond familiebedrijf aan
de volgende generatie. Doordat ik op jonge leeftijd
al vaak met mijn vader en opa meeging naar het
land of de schuur om te helpen, heb ik altijd geweten dat ik bollenkweker wil worden. Opa Cees was
vroeger altijd al bezig met nieuwe soorten ontwikkelen. Mijn neef Bart en ik willen hiermee doorgaan om dit verder uit te bouwen tot een mooie
bloembollenkraam. Voordat het zover is dat ik het
bedrijf kan doorgeven aan de volgende generatie,
hoop ik nog vele jaren binnen dit mooie familiebedrijf te mogen werken.”

Volgende keer
JESSE KAPITEIJN
“De volgende kandidaat is
Jesse Kapiteijn. Hij werkt
bij de firma De Graaf in
Polen. Ik ben benieuwd hoe
het daar met hem gaat.”

Wat mij het meeste bezighoudt is…
“Zijn wij aan de beurt na de veehouders? Want het
houdt maar niet op met kritiek op de agrarische
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