Vijf miljoen potjes met bloembollen - door Marian Verstappen - Naus
Wat is er mooier dan in het voorjaar langs de bloeiende bollenvelden fietsen, genietend van
al die bloemen met prachtige kleuren in lange strakke rijen? Lenie en Jos Koper fietsen er niet
alleen voor hun plezier. Ze bekijken welke bloemen er mooi bij staan, of er nieuwe soorten en
kleuren zijn. En als ze alles gezien hebben, kiezen en kopen ze achttieneneenhalf miljoen bollen die ze in juli en augustus thuisbezorgd krijgen.

Lenie en Jos hebben een bol-oppotbedrijf in het Limburgse Roggel. Tegen Kerstmis moeten de eerste bloeiende bollen al te koop
zijn want dan willen mensen witte hyacinten, verwerkt in kleurige
kerststukjes. In september begint het oppotwerk dat tot Kerstmis
duurt. Vijf miljoen potjes wachten op de bollen die er handmatig
in gezet worden. Omdat de verschillende soorten op andere tijden
bloeien, helpen Lenie en Jos de natuur een handje. In grote hallen,
elke met een eigen temperatuur, staan de opgepotte bollen in
hoge lange rijen te wachten tot ze mogen bloeien. Een week tot
tien dagen voor ze weggaan, komen ze in een kas waar de temperatuur ze laat geloven dat het voorjaar is. En naargelang de wensen
van de klant gaan ze naar de veiling en winkels. Sommige klanten
willen de kleur van de bloem al zien, anderen willen nog geen
knop zien. Per klant passen Lenie en Jos de omstandigheden aan.
Onafzienbare rijen, klaar om te bloeien

In zo’n groot bedrijf krijg je te maken met allerlei voorschriften
en regels. Bijvoorbeeld van de gemeente, die wil dat je alleen
bepaalde bomen als erfafscheiding plant. Bestemmingsplannen
veranderen. Bij bedrijfsuitbreiding is bodemonderzoek vereist
en dierenonderzoek; stel dat er een zeldzame muis of kever
voorkomt! En zoals gebruikelijk zijn gemeentes niet erg snel met
beslissen, een jaar is zo voorbij.
Veel plantjes gaan naar Duitsland waar andere milieuvoorschriften gelden dan in Nederland. Per plastic potje betaal je daar
belasting. Lenie en Jos zoeken nu naar recyclebare potjes en ze
nemen maatregelen die goed zijn voor het milieu. De koeling
van de hallen levert zoveel warmte op dat ze de kas ermee kunnen verwarmen en heel weinig gas nodig is.
Zelf zetten Lenie en Jos geen bollen in de potten. Daar hebben
ze heel veel personeel voor. Hun werk is aansturen van het personeel, plannen van bestellingen en bijhouden van de administratie.

In de wachtkamer

Het weer is een belangrijke factor, zelfs voor bollen die binnen staan. Door de droge zomer zijn
de bollen minder gegroeid en een stuk duurder, en elke cent telt als je miljoenen bollen koopt.
In een warm voorjaar bloeien de bollen buiten vroeg en zal de consument minder kopen. Eigenlijk moet je nu al weten wat voor weer het is over drie weken, want dan staat het potje in het
tuincentrum. Rond Pasen moeten de hallen leeg zijn en staan de laatste potjes in de winkels.
Dan gaan Lenie en Jos weer genietend fietsen langs de bollenvelden.
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