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C orrecties en aanvullingen
Bijschrift figuur marktanalyse zantedeschia
Per abuis stond vorige week op pagina 24 zamioculcas vermeld
in het bijschrift van de grafiek. Dat moest zijn zantedeschia.

Binnenland
t/m 20 mei Keukenhof, dagelijks 8.30 - 19.30 uur. Info:
www.keukenhof.nl
13-14 apr FloraHolland Spring Fair, Aalsmeer. Info: www.
floraholland.nl.
27-29 apr European Spring Pack Trials. Info: www.fleurselect.com.
24-28 mei Dutch Lily Days, open dagen bij vijftien leliebedrijven en exporteurs. Info: www.dutchlilydays.nl.
8-9 jun FloraHolland Summer Fair, Rijnsburg. Info: www.
floraholland.nl.
9 jun VersEvent, evenement voor de verssector met workshops en presentaties van innovatieve producten en diensten
op het gebied van vers. Info: www.versmarketeer.nl.

LTO Groeiservice
12 apr Bijeenkomst functiehandboek voor de glastuinbouw,
13.00-17.00 uur, IJsselmuiden. Info: www.ltonoordglaskracht.nl.
13 apr Informatiebijeenkomst Potplanten geïntegreerd,
13.30-16.30 uur. Info: John van der Knaap, 070-3075011.
3 mei Vervolgtraining Effectief Instrueren, Maasland. Info:
Karin Tebbenhoff, 070-3075007.
11, 18, 25 mei, 1 juni Spuitlicentie in het Pools, Horst.
Info: Karin Tebbenhoff, 070-3075007.
12 mei Themadag Gewasgezondheid, Wageningen UR,
Bleiswijk. Info: Alex van der Heiden, 070-3075039.
25 mei Informatiebijeenkomst potplanten. Thema: Het
nieuwe telen. Info: Arthur van den Berg, 070-3075016.
8 jun Informatiebijeenkomst Potanthurium, 7.00-11.00 uur.
Info: Alex van der Heiden, 070-3075039.

Buitenland
23-24 aug Florall najaarsbeurs voor sierplanten, boomkwekerijproducten en snijbloemen, Gent, België. Info: www.florall.
be.
31 aug-3 sep Expo Flora, Internationale Floriculture Trade
Fair, Moskou, Rusland. Info: www.hppexhibitions.com.
26-28 sep IPM Dubai, Airport Expo Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Info: www.ipm-messe.de.

O p de website
Foto’s Kom in de Kas 2011
Kom in de Kas 2011 vond dit jaar plaats op 2 en 3
april. Door het zonnige weer kwamen rond de 185.000
bezoekers op het evenement af. Bekijk een sfeerreportage uit de verschillende regio’s op de website

Beschikbaarheid CC-containers bekijken
FloraHolland vermeldt tijdens piekperiodes de beschikbaarheid van CC-containers op zijn website. Ook is de
beschikbaarheid via de sms te ontavngen.
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A genda

K asgenoten Niels Kreuk
Plaats: Andijk
Leeftijd: 36 jaar
Teelt: tulpenbroei
Oppervlakte: bestaand 3.000 m2, nieuwbouw 1.500 m2 met drie lagen

Het is bijna voorbij met de tulpen. Hoe waren de prijzen?
,,Als je me dit drie weken terug had gevraagd, had ik gezegd: super! Nu
denk ik: waar moet dit heen? De middenprijs van tulpen is maar liefst
de helft van wat het nu moet zijn. Oorzaken? Het mooie weer, een hoger
aanbod dan verleden jaar en een matige verkoop op Engeland. En dit terwijl er door organisaties hard is ingezet op een goede afzet.’’

Desondanks bent u bezig met een nieuwe kas?
,,Ja, want we hebben goede jaren gedraaid. De oude kas is te klein
geworden en we willen meer investeren in kwaliteit en energiebesparing.
Zie je daar die funderingen in de modder? Je zou het niet denken, maar
over een weekje staat daar een complete constructie.’’

Het wordt een kas volgens Het Nieuwe Telen-principe?
,,Klopt. Onze nieuwe Groen Label Kas wordt voorzien van buitenluchtaanzuiging. We gaan werken met een eb/vloedsysteem en een meerlagenteelt. En omdat het enkele scherm in de oude kas niet echt voldoet,
ik noem het een net-niks-scherm, het is geen energiedoek en geen
scherm, krijgt de nieuwe kas een dubbele installatie. Verder ga ik broeien
onder led-belichting. Daar hebben we al veel proeven mee gedaan met
interessante uitkomsten. Zo werd de bladkleur mooier; het resulteerde
in een hardere kleur groen. Ook de lengte werd beter. Wat mij betreft kan
belichten onder led voor tulp makkelijk wedijveren met tl-licht.’’

Dit bedrijf runt u met uw ouders. Altijd in dit vak gewild?
,,Ja. Ik heb het als kleine jongen altijd leuk gevonden om mee te helpen.
Ik herinner me goed dat ik de gevallen bollen van onder de sorteermachine raapte en die broeide. De tulpen die daaruit voortkwamen verkochten mijn broer en ik langs de deur en van het gebeurde geld kochten we
dan een grote taart. Uiteraard om te trakteren.’’

U zit bij Tulips4all. Waar staat deze telersvereniging voor?
,,Onder andere om het contact tussen broeier en inkoper levendig te
houden. Ik zou het geen probleem vinden als de keurmeester in de rol
van bemiddelaar bij een geschil van het toneel zou verdwijnen. Al dat
gedoe, in 99% van de gevallen komen beide partijen er toch wel uit. Het
uitspreken van een veto moet wel behouden blijven aan de keurmeester,
laat dat duidelijk zijn.’’

Heeft u nog wel vrije tijd over?
,,Jahoor, elke donderdagavond kun je mij vinden bij de plaatselijke gymnastiekvereniging. Ik volleybal en doe aan conditietraining. Er moet wel
iets heel bijzonders gebeuren wil ik deze avond laten schieten.’’
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