‘Alles loopt door
elkaar hier’
“Voor een buitenstaander is ons bedrijf best een complex
verhaal. Seizoenen, teelten en werkzaamheden, ze lopen
allemaal door elkaar hier”, zegt Kees van Velden van Gebr.
van Velden in ’s-Gravenzande. Er gebeurt inderdaad van
alles in de kassen, net als in de verwerkingsruimten. En dan
niet met één gewas, maar met drie verschillende gewassen;
amaryllis, Zantedeschia én Allium.
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n de schuur parteren twee medewerkers vakkundig amaryllisbollen.
Ze snijden er met een mesje dubbelschubben uit. “De vermeerderingsfase
van onze amaryllisbollenteelt”, zegt Kees,
die het even voordoet. De vermeerdering
gebeurt van januari tot en met maart.
De bakjes materiaal gaan ongeveer één
jaar een warme cel in. In die tijd komen
er nieuwe bolletjes aan. De bolletjes
worden dan vanaf volgend jaar januari
geplant. Van Velden loopt in de kas waar
de amaryllisbollenteelt in de grond begint.
“Gisteren zijn de laatste geplant.” In het
eerste teeltjaar staan er tussen 85 en 100
bollen per m2.
In de bedden liggen zwarte verwarmingsslangen en ook op 50 centimeter diepte
ligt verwarming. De doorzichtige slang
is voor CO2, maar die staat pas ‘bol’ als er
genoeg blad opstaat. “Zodra er is geplant,
strooien we zaagsel om warmte in de
grond te isoleren. Dat scheelt één graad.”
De teelt vraag niet veel werkzaamheden.
“Onkruid met de hand bijhouden”, zegt
Kees, en hij bukt om een van de ergste,
springklaver, eruit te halen. “Dan nog een
keertje virus zoeken en af en toe spuiten
tegen trips of later lvm’en.”

een beetje te ruiken. “Hier zit er eentje”,
zegt hij terwijl zijn duim over het blad
gaat. “Gelukkig loopt ie niet hard meer.”
Voor het derde jaar zet hij straks, twee
weken na de laatste bespuiting, roofmijt
swirskii uit. Dat gaat best aardig. “Vorig
jaar heb ik niet meer hoeven spuiten tegen trips.” Cicaden worden nu echter wel
een grotere uitdaging. Verder moet gelet
worden op wolluis en narcissenmijt in de
bollen. Omdat het bedrijf elk jaar stoomt
en alles kookt, geeft dat nog geen grote
problemen. De bollenteelt van amaryllis
duurt dus als alles meezit drie jaar: één
jaar in de warme cel en twee keer één jaar
in de grond. “Is de bol te klein, dan komt
er nog een extra jaar bij. Het eerste jaar
in de grond groeit de bol uit naar maat
16-18. In november worden die gerooid en
gedroogd, dan gaan ze één of twee weken
de warme cel in en worden dan voor het
tweede teeltjaar vanaf november in de
grond geplant. Alles groter dan 12 planten
we in principe om het volgende jaar in
augustus te kunnen rooien en verkopen.
Groeit de bol niet genoeg, dan krijgt ie er
nog een jaartje bij. Alles van 22 of groter
verkopen we. Soms hebben we zelfs maat
50.”
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Lopend in de andere kas, waar de grote
amaryllisbollen vanaf half november tot
oud en nieuw de grond in zijn gegaan en
dus aan hun tweede jaar beginnen, bekijkt
hij het blad nauwkeurig. Twee dagen geleden spoot hij hier tegen trips en dat is nog

De teelt van amaryllisbollen in de kassen
is qua oppervlakte de grootste tak. De
teelt gebeurt op drie hectare. De bollen
worden vooral verkocht aan exporteurs
in de Duin- en Bollenstreek. De handel
loopt op het moment uitstekend. Meestal

10

8 april 2022

Kees (l) en Arie van Velden runnen de kwekerij.
Kees doet de bollenteelt, Arie de pottenteelt.

Van groenten
naar bollen
De neven Kees en Arie van Velden zijn eigenaren van Gebr. van Velden. Het bedrijf
bestaat sinds 1969 toen hun vaders en nog
twee broers begonnen met groenteteelt.
Eind jaren ’70 begonnen ze aan de amaryllisbollenteelt. Na een heel slecht tomatenjaar begin 1990 switchten ze helemaal naar
de bollenteelt. Op het bedrijf werken vier
mensen, een zzp’er en afhankelijk van het
seizoen zo’n vier tot dertig uitzendkrachten.
Kees focust zich op de bollenteelt, Arie doet
de pottenteelt. Ze kweken ongeveer dertig
soorten amaryllisbollen en veredelen ook
een beetje. Elk jaar heeft het bedrijf zo’n
700.000 leverbare bollen. Jaarlijks kweken
ze 200.000 Zantedeschia-op-pot en 15.000
Allium-op-pot. Verder leveren ze gewaxte
amaryllisbollen, waarbij niet alleen de bol,
maar ook de wortels zijn gewaxt.

begint Gebr. van Velden in januari met de
verkoop. “Nu was de handel al ver daarvoor aan het vragen. Zo goed als alles is
al verkocht. Vorig jaar was dat ook al zo.”
De prijs van de bollen heeft hij verhoogd.
Gelukkig kan dat in een vraagmarkt. “Het
is ook noodzakelijk vanwege stijgende kosten, zoals voor kunstmest en de
hogere gasprijzen die we in de toekomst
om onze oren krijgen. Vergeet de hogere
elektraprijzen voor de koele preparatie
van bollen niet. Voordat de bollen van het
bedrijf af gaan, krijgen ze vaak tien tot
twaalf weken 13 graden koeling voor de
bloei. In 2021 waren we twee keer zoveel
kwijt voor energie als in 2020, terwijl toen
het laatste half jaar pas de elektriciteitsprijs omhoog is gegaan.”

BOL VOOR POTTENTEELT IMPORTEREN
Naast de amaryllisbollenteelt hebben Kees
en zijn neef Arie drie verschillende pot8 april 2022
plantenteelten. Dat gebeurt in één hectare
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Het afleveren van de Zantedeschia is zo’n vier weken geleden begonnen en gaat door tot Franse Moederdag.

kas. Het is een heel andere tak van sport.
“Alles wat je oppot, is in no time goed en
van het bedrijf af. Iets heel anders dus dan
een amaryllisgewas dat twee jaar in je kas
staat te groeien.” De teelt van amaryllis in
een 14- of 15-centimeterpot vindt plaats
van september tot en met december. Al
zo’n twintig jaar zitten de neven in deze
teelt. Ze begonnen er eens mee in een jaar
dat de verkoop van hun bollen heel slecht
ging. Nu importeren ze de amaryllisbollen
die ze hiervoor gebruiken, omdat ze vanaf
half september al moeten gaan oppotten.
“De buitenlandse bollen zijn drie maanden ouder dan de Nederlandse. Het gros
van de bollen komt uit Peru, van kwekerij
Agro Floral Peru. Daar beginnen ze 1 mei
al met rooien.” De eigen bollen gebruiken
voor de potamaryllis, gebeurt amper.
“Die kun je immers pas vanaf november
oppotten. Om het dan voor de Kerst weg te
krijgen, is een hele tour.”
Aangekomen in de kas voor de pottenteelt
lopen medewerkers de Deense karren
na om te kijken of er al genoeg spruiten
boven staan bij de Allium-op-pot. Dan zijn
de 19-centimeterpotten klaar om naar
klanten te gaan. De teelt gebeurt op Deense karren en gaat rap; oppotten begint in
week 7 en nog vier weken daarna. Slechts
een of twee weken duurt de teelt. Gebr.
van Velden heeft al een jaar of zeven ervaring met deze teelt.

gestapt.” De teelt duurt gemiddeld twaalf
weken en gaat door tot Franse Moederdag. Ze gaan in potten van 14 of met drie
planten in een stenen pot van 25 centimeter, vertelt Kees bij het klaarmaken
van de karren. Iets verderop staat nog een
kar met amaryllis-op-pot, terwijl het nu
niet meer de tijd is. “Die krijgen een mooi
plekje op de Keukenhof.”
Zo tegen juni wordt het minder druk op
het bedrijf. “Juni en juli hebben we het
rustig, een mooie tijd om eens op vakantie
te gaan. Maar 1 augustus is iedereen weer
terug voor het rooien van de amaryllissen.” Bij de uitgang van het bedrijf ligt
tussen de opslag een zelfgemaakt gevarenverkeersbord met daarop een amaryllis
geschilderd. Kees vertelt dat ze dit ooit
eens hebben gebruikt op een beurs. “Het
betekent: ‘Pas op, schaarste in bollen’. We
kunnen het eigenlijk wel weer van zolder
halen en gebruiken”, aldus een tevreden
kweker.

PAS OP…
Verderop in de kas raapt het personeel
de eerste Zantedeschia. Die pottenteelt
kwam er zo’n vijftien jaar geleden bij.
“We gingen steeds meer amaryllis-op-pot
in het najaar doen en dus kregen we ook
meer kas voor de pottenteelt tot beschikking. Daarom zijn we in de Zantedeschia
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De Allium-op-pot wordt gekweekt op Deense karren.

De amaryllis ‘Doublet’ is een eigen soort uit de
veredelingskoker van Gebr. van Velden.

