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Fotografie: F-Action
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Welkom in de b(l)oeiende

wereld van Huetink Lelies

D

e lelie: een bijzondere en speciale bloem.
Wereldwijd genieten vele mensen van haar vorm, kleur
en pracht. Een vaas lelies is elke dag weer verrassend. Bij
lelies vertellen de knoppen al wat over de kleur die verwacht mag
gaan worden. Langzaam aan opent zich knop voor knop, en
zorgt voor steeds meer bloei. Dit leidt uiteindelijk tot een
prachtig bloeiend boeket, waarvan geruime tijd genoten kan
worden.
De lelie is een van de oudste bolgewassen ter wereld die we
kennen. In oude geschriften en afbeeldingen van 1500 tot 2000
jaar voor Christus kwam men haar al tegen. Vandaag de dag wordt
de elegante, exclusieve leliebloem geassocieerd met
Vrouwelijkheid, Liefde, Zuiverheid en Vergankelijkheid. Kortom de
lelie is als bloem verbonden met alle bijzondere kanten van het
leven.
Bij Huetink Lelies zijn wij er trots op om het uitgangsmateriaal
van de leliebloem, de leliebol, te mogen produceren. Veel
mensen tonen belangstelling voor deze
interessante en niet alledaagse
teelt. Om uiteindelijke mooie
en goede leliebollen te
kweken, moet er heel wat
gebeuren. Vanwege de
onbekendheid van
deze teelt, tonen veel
mensen interesse in
het hoe en waarom.
Dat willen wij u
via deze brochure
uitleggen.

Ons product: de leliebol
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Even voorstellen:
Huetink Lelies

H

uetink Lelies is een leliekwekerij, sinds 1991
gevestigd in Lemelerveld, waar een enorm
breed assortiment leliebollen wordt gekweekt.
Er worden leliebollen als uitgangsmateriaal voor
bloemenproducenten gekweekt en leliebollen voor
de zogenoemde droogverkoopmarkt, waarbij tuin of
landschapsbeplanting het uiteindelijk doel is.
Meer dan 60 rassen komen in ons assortiment voor:
de mooiste kleuren; geurende en niet geurende lelies;
fijne kleine bloemen en de grootst overweldigende
bloemen. Voor elke smaak hebben we iets.
Huetink Lelies heeft ruim 200 actieve klanten in haar
klantenbestand, verdeeld over ruwweg 3 klantgroepen.
Zogenaamde leliebroeiers: dit zijn leliebloemenkwekers
die dus de leliebloemen uit een leliebol kweken. Deze
leliebloemen dienen uiteindelijk in de vaas bij de
consument terecht te komen.
Daarnaast zijn vele exporteurs klant van Huetink Lelies,
waarbij de exporteurs zorgen voor wereldwijde verkoop
en levering van de leliebollen aan zowel broeiers als
droogverkoophandel.
De laatste groep klanten, betreft de reeds genoemde
droogverkoophandel. Deze bedrijven zorgen voor de
handel en distributie van bloembollen t.b.v. tuin- en
landschapsbeplanting.
Jaarlijks worden er rond de 50 miljoen leliebollen
gekweekt. Naast het kweken van leliebollen, telen wij
ook eerstejaars plantuien en snijmaïs. De regio waarin
wij onze gewassen telen is vrij groot en is gelegen in
zowel Salland als Twente. Dit doen we mede vanwege
weersrisicospreiding. Huetink Lelies laat ook een
oppervlakte lelies in de Franse regio Bordeaux telen.
Dit zijn zogenaamde longiflorum lelies, die een beter
teeltresultaat geven in een warmer en zonniger klimaat.
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Lelieteelt in de Franse regio Bordeaux
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Onze uitgangspunten voor de leliebollenteelt

O

m al onze klanten in binnen- en buitenland
van goede bollen te voorzien, zodat zij
de mooiste en beste bloemen kunnen
kweken, staan we elk jaar weer voor een uitdaging.
Ons doel is om met inzet van maximale teeltkennis,
moderne teelttechnieken en de beste mensen
en middelen op efficiënte en verantwoorde wijze
leliebollen te telen. Dit is gemakkelijker gezegd dan
gedaan.
Aan de kwaliteit van die bollen mag niets mankeren.
Want prachtige leliebloemen bij de consument,
op de vaas of in de tuin, is het uiteindelijke doel.
Daarvoor is het van belang dat de bollen zo gezond
als mogelijk gegroeid zijn, een goede beworteling
hebben, ‘inhoud’ hebben en zo virusarm als
mogelijk zijn. Echter wij proberen dit wel op een
bewuste wijze te doen.

Fotografie: FotoWilms
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Perceelkeuzes, grondbewerking en planten

V

oor de teelt van haar bollen
huurt Huetink Lelies bij
tientallen grondeigenaren
land. Veehouders, akkerbouwers
en particulieren bieden land voor
verhuur aan. Daar een leliegewas
een kostbare teelt is, moet het
uiteindelijk een hoge financiële
opbrengst op kunnen leveren. Om
hiervoor voldoende goed land
te kunnen huren, dienen wij een
gebruiksvergoeding te betalen, die
voor de verhuurder interessant is.
Bij elk perceel land dat gehuurd
wordt, dient met de verhuurder een
aantal zaken goed afgestemd te
worden. Wie bemest het land met
organische mest, hoe zit het met
de toeslagrechten, etc. Geregeld
wijzigen dit soort zaken en Huetink
Lelies streeft er naar dit soort zaken
zorgvuldig met landeigenaren af te
stemmen.

Beoordeling geschiktheid
Bij de beoordeling van de
geschiktheid van aangeboden land,
zijn de volgende punten van belang.
De grond moet nagenoeg vrij zijn van
een aantal probleemonkruiden, die
moeilijk te bestrijden zijn. Daarnaast
moet de doorlatendheid in orde zijn,
alsmede de afwatering. In sommige
gevallen is drainage gewenst, en/of
verbetering van de afwatering, om
bij natte perioden
voldoende
snel overtollig
water
af te kunnen
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voeren. Ook mogen er niet te veel
stenen in het land voorkomen:
deze kunnen de bollen bij de oogst
beschadigen.
In principe huurt Huetink Lelies geen
percelen direct aangrenzend aan
dorpskernen, vakantieparken
en/of scholen. Indien omwonenden
direct aangrenzend aan een
aangeboden perceel wonen, worden
de mensen mede via deze brochure
geïnformeerd. Er wordt naar gestreefd
om overlast voor omwonenden tot
een minimum te beperken.
Al het land wordt gecontroleerd
op aardappelmoeheid en moet
hiervan vrij zijn. Er worden tevens
grondmonsters genomen om de
bemestingstoestand van de grond
actueel in beeld te hebben. Oud
grasland bevat vaak veel onkruiden,
met name kweekgras. Dit wordt
doodgespoten, waarna vervolgens
voor de grondbewerking de zode
gefreesd wordt. Dit zogenaamde
‘scheuren’ van grasland in het
voorjaar heeft voordelen. De door
mineralisatie vrijkomende stikstof
komt in de loop van de zomer vrij en
kan door het leliegewas opgenomen
worden. Veel grondeigenaren
verhuren na de lelieteelt hun land
alsnog een jaar voor de teelt van
eerstejaars plantuien. Bij deze teelt
komt in de loop van augustus het
land vrij, waarna de grondeigenaar,
in sommige gevallen een melkveehouder, het land nog kan bemesten
en inzaaien voor nieuw grasland.

Naast oud grasland, huurt Huetink
Lelies ook bouwland voor de lelieteelt.
Dit land wordt voor het ploegen
gewoeld om met name storende
lagen onder de bouwvoor te breken.
Dit bevordert een goede ontwatering.
Na frezen en/of woelen wordt de
grond geploegd, waarna vervolgens
de plantbedden worden aangelegd.
M.b.v. GPS (global positioning system)
kunnen we kaarsrecht en precies
werken. Hierdoor kunnen we recht
planten en zeer plaatsspecifiek
spuiten met minimale overlap.
Als de bedden gereden zijn, is het
moment daar om ons lelieplantgoed
te gaan planten. Het plantgoed
wordt voor het planten ontsmet,
ter bescherming van diverse
schimmelziekten en de katoenluis. Een
homogene verdeling met de juiste
plantdichtheid is van enorm belang.
Dit om uiteindelijk die bolmaten te
telen, die het meest gewenst zijn
van een ras. Het ene ras verkoopt
bijvoorbeeld goed naar Italië. Dan zijn
zo groot mogelijke bollen gewenst
om zo zwaar mogelijke bloemen
te krijgen. Een ander ras is populair
in Midden Amerika en vraagt om
kleinere bolmaten, om bloemen te
produceren voor de Amerikaanse
supermarkten.
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Vrij levende alen- en stuifbestrijding

N

adat het lelieplantgoed geplant is, kunnen de
kleine bolletjes ontwaken uit hun winterslaap.
Afhankelijk van de bodemtemperatuur en
vochtigheid, beginnen de spruiten te groeien. Ook
worden de eerste worteltjes gevormd.
Voordat de lelieplantjes boven de grond komen, voeren
we nog twee belangrijke werkzaamheden uit.
Diverse land- en tuinbouwgewassen zijn kwetsbaar
voor het zogenaamde wortellesieaaltje, oftewel de
Pratylenchus penetrans. Dit organisme houdt de
vervelende eigenschap er op na, om aan de wortels
van menig gewas en dus ook de lelies te knagen. Een
lelieplant moet net zoals de meeste andere planten
over een vitaal wortelgestel beschikken om goed te
kunnen groeien. Zodoende moeten leliekwekers in
sommige gevallen maatregelen treffen om problemen te
voorkomen.
Aan de hand van ervaring betreffende grondsoort- en
-ligging, rasgevoeligheid en plantmaat, wordt een
inschatting gemaakt van de schaderisico’s. Indien wij
een behoorlijk risico op problemen verwachten, strooien
wij voor opkomst van de lelies een aaltjesbestrijdend
granulaat en werken dit de grond in. Huetink Lelies werkt
niet met natte grondontsmetting.
Waar mogelijk probeert Huetink Lelies de hoeveelheid
wortellesieaaltjes op natuurlijke wijze te onderdrukken.
In overleg met akkerbouwers, waar wij in sommige
gevallen jaarlijks te gast zijn, wordt eventueel in de

nazomer een perceel waar al geoogst is, het land met de
groenbemester Japanse haver ingezaaid. Voor een goed
resultaat moeten we de Japanse haver dan wel rond half
september kunnen inzaaien. Onze ervaring is dat het
aaltjesbestrijdend effect dusdanig is, dat aaltjes geen
bedreiging meer voor de later te planten lelies vormen.
Ook hebben wij al goede ervaringen opgedaan met het
gewas Afrikaantjes, oftewel Tagetes. Deze hebben, zo
hebben we ervaren, een prima bestrijdend effect op de
zo ongewenste wortellesieaaltjes. Dit gewas zou meer
ingezet kunnen worden, als natuurlijke aaltjesbestrijder,
indien in de zomer grasland gescheurd zou mogen
worden. Vanwege wet- en regelgeving is dit helaas
niet mogelijk, waardoor de mogelijkheden hiervoor
beperkt zijn. Een gewas Afrikaantjes dient namelijk nog
wat eerder gezaaid te worden dan Japanse haver, om
voldoende gewasontwikkeling te verkrijgen. Echter
regelmatig doen wij hier wel goede ervaringen mee op!
Naast het eventueel bestrijden van de wortellesieaaltjes,
moeten we soms ook voor opkomst van de lelies de
grond stuifvrij maken. Afhankelijk van grondtype en
weersomstandigheden, wordt op menig perceel een
papiercellulose oplossing gespoten. Hierdoor kan de
schrale voorjaarswind nagenoeg geen vat meer krijgen
op een perceel en eventuele stuifschade aan de jonge
opkomende plantjes voorkomen, alsmede overlast voor
de omgeving.

Stuifvrij maken van land
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De Japanse haver als natuurlijke aaltjesbestrijder

B

B

Regelmatige beregening om vitale gewassen te krijgen

Bemesting en beregening

D

e leliebolletjes worden op een diepte van 5 tot 10
cm diepte geplant.
Tot aan de bloei nemen de planten het meeste
vocht op via zogenaamde stengelwortels, die zich aan
de ondergrondse stengeldelen vormen. Dit betekent
dat de lelies slechts uit een kleine zone het beschikbare
vocht kunnen opnemen. Daarom moet bij droog weer,
regelmatig het gewas beregend worden.
Hoe verder een leliegewas zich ontwikkelt,
hoe meer onderwortels de lelies zich gaan
vormen. Dit betekent dat gaandeweg het
groeiseizoen, de lelieplant uit een grotere
zone het bodemvocht kan halen. Het
zorgen van voldoende vocht is voor ons
essentieel om een goed en vitaal leliegewas te
houden. Vitale gewassen zijn ook beter weerbaar
tegen eventuele ziekten, zoals schimmelziekten. Hierdoor
hebben we uiteindelijk minder gewasbescherming nodig
voor onze gewassen.

Uiteraard dienen de lelies, net zoals alle andere gewassen,
geen gebrek aan voedingsstoffen te hebben. De
bodemvoorraad van belangrijke voedingsstoffen zijn
bij ons in beeld, vanwege aanwezige analyserapporten.
Aan de hand daarvan wordt in het begin van het
groeiseizoen bijbemest. M.b.t. de belangrijke
stikstofbemesting doseren we heel gericht gedurende
het groeiseizoen. Daarbij steeds kleine hoeveelheden
per bemesting, is hierbij het credo. In de loop
van het groeiseizoen nemen we regelmatig
nog aanvullende bemestingsmonsters.
Zodoende kunnen we zo precies mogelijk
de bemesting bijsturen. Want hierin geldt
wat bij eigenlijk alle bloembolgewassen,
dus ook bij lelies geldt: overdaad schaadt. Te
veel bemesting kan leiden tot meer ziekten.
In vergelijking met andere teelten ziet men ons wat vaker
met een kunstmeststrooier in het veld. Bij de bemesting
houden we goed rekening met een eventueel gegeven
organische bemesting, de gewasstand en eventuele
mineralisatie vanuit een oude graszode.
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Selectie, koppen en wieden

V

anaf begin mei wordt een start gemaakt met het
selecteren van de lelies. Deze werkzaamheden
kennen hun zwaartepunt in juni en juli, maar ook
in augustus en in september worden sommige gewassen
nog geïnspecteerd en opgezuiverd. Het selecteren van
de lelies heeft tot doel het verwijderen van ongewenste
planten. Dit kunnen zijn: dwalingen (andere rassen),
viruszieke planten en/of andere ongewenste afwijkende
planten, zoals bijvoorbeeld aardappelopslag.
De bloembollenkeuringsdient (BKD) controleert alle
gewassen, of ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.
Dit om een goede kwaliteit te helpen waarborgen. Vele
exportbestemmingen stellen hoge fytosanitaire eisen aan
te exporteren uitgangsmateriaal. Jaarlijks wordt van alle
partijen bladmonsters genomen om de partijen op diverse
virussen te checken. Dit geeft Huetink Lelies goed inzage in
de virusgezondheid van haar bollenkraam en kan hiermee
het vernieuwings- en selectiebeleid aansturen.
Koppen
Helaas laten leliekwekers de lelies niet bloeien, zoals
bij bijna alle andere bloembolgewassen wel gebeurt.
Voor de burger is dit wel jammer, want dit zou een zeer
kleurrijk spektakel in het landschap opleveren. Niet voor
niets wakkert een prachtig mooi tulpenveld, net zoals
grazende koeien in de wei, een op en top Holland-gevoel
bij velen aan. De reden dat de lelies in de knop ‘gekopt’
worden is gewashygiëne. Als een leliekweker het gewas
zou laten bloeien, zullen op enig moment de leliebloemen

10

uitgebloeid zijn. De bloemblaadjes vallen dan in het gewas
en zullen verwelken en verrotten. Deze verwelkende en
verrottende massa zal een prima voedingsbodem zijn voor
de vuurschimmel, die het gewas ziek kan maken. En dat
willen we uiteraard niet.
Gevolg van bovenstaande is dat de lelies gekopt worden,
op het moment dat de knoppen behoorlijk ontwikkeld
zijn. Dit wordt met een kopmachine gedaan. De meeste
gewassen worden tweemaal met de machine gekopt.
Dieper in het gewas zittende knoppen, dienen vervolgens
op de ambachtelijk wijze verwijderd te worden.
Hierbij worden wij in de zomermaanden geassisteerd
door tientallen scholieren, die zodoende een mooie
zakcentje bij kunnen verdienen. Lekker op vakantie
met leeftijdsgenoten of het sparen voor een nieuwe
smartphone, vergt nu eenmaal budget!

H

Wieden
Naast de selectie en het koppen, moeten de velden soms
nog gewied worden. Aardappelplanten vormen soms
een vervelend onkruid, dat we enkel en alleen via wieden
goed kunnen verwijderen. Tevens zijn er soms ook andere
onkruiden die te grof worden en alleen nog handmatig
verwijderd kunnen worden. De ervaring leert dat we
gelukkig het meeste onkruid in kiemplantstadium al via
de gewasbescherming kunnen elimineren. Wij stellen
jaarlijks vast dat het wiedwerk niet tot de meest favoriete
werkzaamheden van de meeste mensen behoort!

O
Fotografie: FotoWilms
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Hoe beschermen wij onze lelies

G

ewasbeschermingsmiddelen zijn “gelukkig” erg kostbaar. Dit noopt iedere gebruiker tot zorgvuldig en
doordacht gebruik. Dit is ook zeker het uitgangspunt bij Huetink Lelies.
Graag leggen wij u uit op welke wijze wij onze gewasbescherming uitvoeren.

Bij Huetink Lelies beschikken wij over
de modernste technieken, methoden
en vakbekwame mensen die onze
lelies tegen wortellesieaaltjes,
onkruid, luizen en de vuurschimmel
beschermen. Alle uitvoerenden van
gewasbescherming zijn gecertificeerd
en dienen regelmatig opnieuw
een proeve van bekwaamheid af te
leggen. Bij deze cursussen wordt veel
aandacht besteed aan net, correct en
plaatsspecifiek werken.

O

De spuitapparatuur wordt periodiek
gecontroleerd op adequate werking.
Zeer frequent worden de
gewassen gescout op de kieming
en ontwikkeling van onkruiden,
luizen en schimmelinfecties. Aan
de hand van de bevindingen en de
weersverwachtingen wordt wekelijks
het spuitschema bepaald. Hierbij
wordt steeds perceel- en eventueel
partijspecifiek gewerkt.

Omwonenden

I

ndien er omwonenden wonen aan een aangrenzend
perceelgrens, houden wij een teeltvrije zone aan. Dit om
zoveel mogelijk risico op overlast ten gevolge van beregening,
bemesting of gewasbescherming te vermijden.
In sommige gevallen vinden omwonenden het prettig dat in
de teelvrije zone een schermgewas als bijvoorbeeld mais wordt
gezaaid of een bloemenmengsel. Mocht dit aan de orde zijn, laat
het ons weten, dan kunnen we hiervoor zorgen.
Indien omwonenden het op prijs stellen, willen wij hen van tevoren
informeren als een gewasbescherming gepland is.

Middels GPS wordt zeer
plaatsspecifiek gespoten, met
minimale overlap. Met driftreducerende techniek en spuitdoppen
wordt ongewenste verwaaiing (=drift)
tot een minimum beperkt. Langs
oppervlaktewater houden we goed
rekening met de wettelijke verplichte
teeltvrije zone. Bij het uitvoeren van
de gewasbescherming kijken we
goed naar de weersverwachting en de
optimale spuitmomenten.

I

Imkers

IMKERS worden uitgenodigd ons te
informeren indien zij naar hun oordeel op
korte afstand van een perceel bijenkasten
hebben geplaatst. In dat geval kunnen wij
hen informeren als er een gewasbescherming
gepland staat, zodat zij daarmee rekening
kunnen houden met het laten uitvliegen van
hun bijenvolken.
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Gewasbescherming

W

ij merken dat heel veel mensen niet weten waarom in de landbouw,
en specifiek in de bollenteelt, gewasbescherming toegepast wordt.
Daarnaast hebben velen niet in beeld op welke wijze dit uitgevoerd
wordt. Dat willen we graag uitleggen.
Tevens plaatsen wij de gewasbescherming in een breder perspectief.

H

et telen van goede leliebollen
om al onze klanten van goed
uitgangsmateriaal te voorzien,
is de missie van Huetink Lelies. En
zoals eerder vermeld, proberen we
dit op een verantwoorde, bewuste
wijze te doen. Om dit te realiseren,
dienen we wel onze leliegewassen te
beschermen tegen ziekten en plagen.
De basis voor een goede teelt start
al voor het planten. Door goede
aandacht te besteden aan de
ont- en afwatering en een juiste
grondbewerking, creëren we al een
goede basis om de planten gezond
te laten groeien. Bij Huetink Lelies
zijn we ervan overtuigd dat dit de
gewasvitaliteit een enorme boost
geeft.
Bescherming
Eerder is al uitgelegd hoe wij de
wortellesieaaltjes willen verhinderen
schade aan de beworteling van de
planten toe te brengen. Naast deze
aaltjes moet het gewas ook tegen
onkruidgroei beschermd worden. In
tegenstelling tot een aardappelen-,
bieten- of maisgewas, groeit een
leliegewas niet snel dicht. Met
name de paden tussen de bedden
blijven open. Hierdoor kan er
geregeld kieming van onkruidzaden
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plaatsvinden. Zodoende moeten
we regelmatig herbiciden (dit zijn
onkruidbestrijdingsmiddelen) spuiten,
om ongewenste onkruidgroei te
verhinderen. Dit doen we via het LDS
systeem: Lage Doserings Systeem.
Met dit systeem wordt gestreefd
om met minimale doseringen
per bespuiting te werken op een
tijdstip dat de onkruidplantjes
nog in een pril stadium zijn, liefst
in het kiemplantstadium. Door
frequent te werken op jonge
onkruidplantjes, kunnen we de

uiteindelijk benodigde hoeveelheid
onkruidbestrijdingsmiddelen fors
beperken. Dit is eigenlijk de rode
draad in de hedendaagse gewasbescherming: liever frequenter
spuiten met zo laag mogelijke
doseringen, waardoor totaal
minder verbruikt wordt. Dit heeft
iets tegenstrijdigs in zich, daar voor de
onwetende buitenstaander het beeld
heerst dat er juist meer gespoten
wordt.

Bestrijding
Bij selectie werd al aangegeven
dat viruszieke planten zeer
ongewenst zijn, daar die later bij de
bloemenproducent tot uitval lijdt
en/of voor consumenten zieke
planten in de tuin. Aan de basis start
Huetink Lelies elke nieuwe partij met
het beste virusvrije materiaal op.

is dus slechts een onderdeel van het
streven naar virusvrije leliebollen
te telen. Goed uitgangsmateriaal,
intensieve selectie en het via
bladbemonstering goed monitoren
van alle partijen vormen de andere
onderdelen.

Fotografie: FotoWilms

Echter luizen hebben de vervelende
eigenschap om schadelijke virussen
met hun lancet te verspreiden.
Dit betekent dat we de luizen en
hun virusoverbrengende gedrag
dienen te bestrijden. Dit doen
we met insecticiden (dit zijn
insectenbestrijdingsmiddelen),
gecombineerd met zogenaamde
minerale olie. Deze luizenbestrijding

Fotografie: FotoWilms

Bedreiging
De laatste serieuze bedreiging van
onze lelies vormt de vuurschimmel.
Enige vergelijking met de bekende
Fytoftora schimmel in de aardappelen
is wel te maken. De schimmel zorgt na
infectie voor het vroegtijdig afsterven
van het gewas en daardoor een fors
lagere opbrengst. Periodiek dienen wij
in onze gewasbescherming hiervoor

te spuiten.
Huetink Lelies maakt hiervoor ook
gebruik van informatiesystemen die
op basis van het gewasstadium, het
recente weer en de weersverwachting
een inschatting geven van de
infectiekansen van de vuurschimmel.
Dus dankzij deze systemen kunnen wij
in perioden met een lage infectiekans
of de verwachting daarop, met
aanzienlijk minder fungiciden (dit
zijn schimmelbestrijdingsmiddelen)
werken. Daarbij behouden we wel
onze gewassen goed beschermd
tegen de vuurschimmel. Met behulp
van deze informatie kunnen we zo
gericht mogelijk werken. Dit bespaart
middelen en onze portemonnee!
Naast het uitvoeren van de
gewasbescherming m.b.v. de
veldspuit, wordt er ook regelmatig
via de veldspuit bijbemest. Een aantal
meststoffen werken sneller en beter
via het blad. Deze meststoffen worden
dus niet via de kunstmeststrooier,
maar via de veldspuit in een
wateroplossing verspoten. Dit draagt
bij tot het verkrijgen van goede
vitale gewassen, die meer weerbaar
zijn tegen ziekten en plagen. Dus
in sommige gevallen wordt via de
veldspuit niet een gewasbescherming,
maar een gewasbemesting
uitgevoerd!
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Gewasbescherming in breder perspectief

H

et lijkt ons goed om middels deze brochure nog wat breder op het
thema gewasbescherming in te gaan.
De afgelopen jaren zijn er enorme stappen vooruit gemaakt op het
gebied van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, reductie van het
gebruik, de hoeveelheid residu en vermindering van emissies. Ondanks het
feit dat dit soort informatie regelmatig wordt gecommuniceerd aan de media,
wordt dit meestal nooit gepubliceerd. Waarschijnlijk is dit niet interessant
genoeg, vette negatieve oneliners scoren nu eenmaal gemakkelijker. Dit is
wel een punt waarover men wel eens mag nadenken; de zeer eenzijdige wijze
van informatievoorziening door de media. Hierdoor krijgen veel onwetende
mensen een onjuist en soms geconstrueerd beeld van veel zaken.
Ook de kreet gif als populaire
benaming van gewasbeschermingsmiddelen doet geen recht aan de
producten. Enorm indrukwekkende
dossiers dienen producenten vandaag
de dag te overleggen bij de aanvraag
van een registratie bij het College
Toelating Bestrijdingsmiddelen en
Biociden (CTGB). Dat alles en iedereen
hier kritisch in meekijkt behoeft geen
betoog. En daar heeft niemand moeite
mee. Echter een genuanceerder kijk
hierop is meer gewenst.
Medicijnen
Mensen, dieren en planten kunnen
nu eenmaal ziek worden, dat is
de realiteit. Dan is het prettig te
weten dat hiervoor medicijnen zijn.
Zie gewasbeschermingsmiddelen
als medicijnen voor planten; dat
plaatst chemie al in een totaal ander
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perspectief. Vandaag de dag weten
heel veel mensen de strijd tegen
kanker te winnen, mede dankzij
chemotherapie. Als je dit treft, ben je
toch wel blij dat dankzij de chemische
industrie dit soort medicijnen
voorhanden zijn.
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mogen op de gezondheid
van mensen geen negatieve
invloed hebben, daar is iedereen
het over eens. Tegelijk moeten we
wel realiseren dat mede dankzij
gewasbescherming, men goedkope,
veilige en gezonde producten kan
kopen, alsmede hoogwaardige
sierteeltproducten die mensenlevens
opfleuren.

‘Mede dankzij gewasbescherming kan men
goedkope, veilige en gezonde producten kopen,
alsmede hoogwaardige sierteeltproducten die
mensenlevens opfleuren.’
Biologische en geïntegreerde
landbouw vormen een zeer
interessante ontwikkeling. Ook
vanuit de rest van de landbouw
wordt dit nauwlettend gevolgd en
waar mogelijk worden kennis en
technieken overgenomen.
Wij noemden al het met behulp
van Japanse haver verminderen
van de populatie vrijlevende
wortellesieaaltjes in de bodem.
Echter de realiteit is wel dat we
meerdere aardbollen nodig hebben
om de gehele wereld nu en in de
toekomst te kunnen voeden, als we
al ons voedsel op biologische wijze
zouden willen en kunnen produceren.
Daarnaast is biologisch voedsel nu
eenmaal fors duurder, waardoor
simpelweg heel veel mensen het
geld er niet voor hebben om het

Fotografie: FotoWilms

te bekostigen. Hieraan wordt door
menigeen voorbijgegaan, die wel
toevallig een toereikend budget
heeft om zich duurder voedsel te
permitteren.
Pakweg 100 jaar geleden was de
gemiddelde leeftijd van mensen fors
lager dan vandaag de dag. Mede
dankzij een breed beschikbaar en
betaalbaar voedingsmiddelenpakket,
is de gemiddelde leeftijd van de
mensheid aanzienlijk gestegen.
De reden dat we dit hier melden
is enkel en alleen om even vanuit
een andere invalshoek naar
gewasbescherming te kijken.
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D

De oogst

H

et moge duidelijk zijn, dat alle inspanningen
uiteindelijk moeten leiden tot een goede oogst.
Huetink Lelies heeft een aantal klanten die al in
augustus en september met de eerste bollen bediend
moeten worden. Dit is echter een niche markt. Huetink
Lelies laat ook longiflorum lelies in de regio Bordeaux in
Frankrijk telen. Deze worden in september geoogst en
naar ons bedrijf vervoerd. Het hoofd oogstseizoen start
rond half oktober. Dan breekt voor ons bedrijf de drukste
periode van het jaar aan.

Eventueel met grond bevuilde wegen worden z.s.m.
schoongemaakt en tijdens het rooien worden slipgevaar
waarschuwingsborden in de berm geplaatst.

Voordat de bollen gerooid worden, worden eerst de nog
aanwezige stelen, zoveel mogelijk machinaal verwijderd.
Na dit zogenaamde ‘stelen trekken’, worden de bollen
gerooid. Dit rooien is een zorgvuldig werk, daar leliebollen
een moeilijk rooibaar product is. Enerzijds hebben de
bollen een behoorlijke beworteling (mits de beruchte
wortellesieaaltjes geen roet in het eten hebben gegooid),
anderzijds hebben de bollen geen echte huid, maar een
dun vliesje. Hierdoor dient de rooichauffeur telkens de
balans te zoeken, tussen optimaal grondzeven en het
voorkomen van rooibeschadigingen.

Voor het spoelen beschikt Huetink Lelies over een aantal
spoelbassins, waarin al het water gerecirculeerd wordt. Het
water wordt dus steeds hergebruikt. Jaarlijks vindt via een
aantal meetpunten monitoring plaats. De uitgespoelde
grond wordt bemonsterd, opgeput en vervolgens weer in
de landbouw of elders afgezet.

De gerooide bollen worden vervolgens in kipwagens
geladen, waarna ze naar de spoelerij gereden worden.
Bij het kipertransport proberen wij beschadiging van
natte, zachte bermen zo veel mogelijk te voorkomen.
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Na aankomst bij de spoelerij worden de bollen in een
stortbunker gestort, waarna ze via een grondzeef
uiteindelijk in de wasinstallatie komen. Uitgezeefde
grond wordt weer retour gebracht naar het bollenveld.
Met behulp van spoelwater worden de bollen schoon
gewassen, waarna ze in palletkisten belanden.

Al het organisch restafval dat vrijkomt bij het
spoelen en het verwerken, wordt afgevoerd naar
een biovergistingsinstallatie. Via de vergisting wordt
uiteindelijk hieruit energie gemaakt. Naar verluidt
vormt organisch lelieafval een prima grondstof voor een
biovergister; gedurende het vergistingsproces komt er
veel biogas vrij.

Stelen trekken

V

V
Fotografie: FotoWilms

Verwerking en afzet

E

nige tijd na het oogsten en spoelen, worden de
leliebollen verwerkt. Dit is een enorm arbeidsintensieve bezigheid. Ruim 50 mensen werken van
ongeveer half oktober tot half januari aan de verwerking
van de bollen. Gedurende de oogst en de verwerking zijn
er ruim 70 mensen bij Huetink Lelies aan het werk. Vast
personeel, parttime trekkerchauffeurs, seizoenwerkers
en tevens op zaterdag en andere vrije dagen de nodige
scholieren.
Tijdens de verwerking worden alle orders voor onze
klanten gereedgemaakt. De bollen worden na het spoelen
eerst enige dagen geventileerd voor de ventilatiewanden.
Dit om de verkurking van eventuele wondjes te

bevorderen. Vervolgens vindt de voorsortering plaats,
waarna de bollen wederom enige tijd geventileerd worden.
Daarna worden de leliebollen in diverse maten gesorteerd,
gecontroleerd op ongewenste afwijkingen en per vast
aantal in leliekisten geteld. Nadat de orders gereed zijn,
kunnen de lelies voor verzending worden ingepland.
Naast de verwerking van de oogst, zijn er ook vele andere
activiteiten bij Huetink Lelies die vooral te maken hebben
met het kweken van nieuw materiaal en het prepareren
van plantmateriaal. Daar gaan we via deze brochure niet
verder op in; we beperken ons qua informatieverstrekking
tot vooral de teeltactiviteiten buiten op het veld.

Fotografie: FotoWilms

17

P

Positieve aspecten lelieteelt

D

e lelieteelt heeft o.a. een heel aantal positieve
effecten voor de regio en landbouw.
Een aantal hiervan willen we uitlichten.

Dankzij de lelieteelt, wordt de landbouw in de regio
verbreed. Naast weidebouw, maisteelt en de meest
gebruikelijke akkerbouwgewassen, vormt de lelieteelt een
verbreding van de landbouw. Diverse overheden vinden
juist die verbreding van de landbouw en de activiteiten op
het platteland van belang. De lelieteelt heeft een positief
effect op de bodemvruchtbaarheid. De praktijk leert dat
vervolggewassen, bijvoorbeeld snijmaïs of aardappelen,
een behoorlijk hogere opbrengst laten zien. Vanwege
een teelt met een hoog toegevoegde waarde, zijn de
verhuurvergoedingen prima. Dit geeft grondeigenaren de
mogelijkheid tot betere verdiensten. Dit draagt ook bij tot
een meer vitaal platteland.
Bij het kweken van bloembollen en zeker ook van lelies,
is veel arbeid nodig. Dit betekent dat naast een team van
ongeveer 12 man vast personeel, veel mensen tijdelijk of
periodiek bij Huetink Lelies kunnen werken. Vele mensen,
van scholier, zzp-er, trekkerchauffeur tot seizoenswerker
wordt werk geboden gedurende bepaalde perioden.
Menig scholier doet bij ons zijn eerste werkervaring op.
De agrarische export is de exportkampioen van Nederland.
In economisch mindere tijden, blijven mensen wereldwijd
voedsel en aanverwante producten gebruiken. Goede
tijden, slechte tijden, bloemen en bollen dragen ook bij
aan een stuk fleur en kleur in het leven. De Nederlandse
land- en tuinbouwsector is wereldwijd vermaard en
heeft voor Nederland een zeer positieve bijdrage aan de
betalingsbalans! De sierteeltsector, waaronder de lelieteelt
valt, maakt daar onderdeel van uit. Zij draagt ook fors bij
aan het betalingsbalansoverschot, die de agrarische sector
genereert.
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De regionale economie krijgt dankzij de bloembollenteelt
ook een impuls. Allerlei toeleveranciers van machines,
producten en diensten profiteren van de aanwezigheid
van bloembollenteelt. Ook Huetink Lelies vindt het belangrijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van regionale
toeleveranciers. Dit versterkt de regio en het platteland.
Nederland staat bekend om zijn zeer hoogwaardige
agrarische productie. Veel agrarische innovaties komen
vanuit de landbouw. Ook in intensieve teelten, zoals de
bloembollenteelt, wordt veel kennis ontwikkeld. Lage
doseringssystemen, vuurwaarschuwingssystemen, gebruik
van GPS bij spuittechniek, driftreducerende technieken,
etc., zijn voorbeelden hiervan. Intensieve teelten hebben
dus een positief effect op innovaties! Huetink Lelies
probeert hierin voorop te lopen.
Hoe vreemd het misschien ook mag klinken, weidevogels
voelen zich ook prima thuis in een
lelieveld. Omdat de lelies al op tijd
in het voorjaar geplant worden,
maakt menig weidevogel haar
nest in het lelieveld. En dit
leidt tot verrassend goede
resultaten! Het blijkt een prima
camouflerende en beschermde
omgeving voor weidevogels te
zijn, waar natuurlijke vijanden
van het jonge grut, minder nesten
leegroven. Kortom meer succesvolle
weidevogelnesten in een lelieveld.
Maar zo niet de belangrijkste positieve eigenschap
van de leliebollenteelt is het verkrijgen van goed
uitgangsmateriaal, zodat wereldwijd consumenten
uiteindelijk kunnen genieten van een van de meest
bijzondere bloemen die er zijn. Kortom vele mensen
worden blij van prachtige bloemen en zeker
van leliebloemen.

L

L

Lelieshow Lemelerveld b(l)oeit!

Z

oals gezegd horen wij regelmatig mensen verzuchten, dat mensen geen
bloeiende leliebloemen op de velden zien. Dit ondanks de bollenvelden die
in de regio aanwezig zijn. Echter om iedereen een kans te geven een indruk
te krijgen van de verscheidenheid aan leliesoorten, wordt jaarlijks een mooie lelieshow in Lemelerveld georganiseerd.
Deze lelieshow wordt al jaren samen met collega’s tijdens de feestweek in
Lemelerveld georganiseerd. Dit is altijd begin augustus. Om een indruk hiervan
te krijgen, kan men even kijken op de website www.lemelerveldbloeit.nl. Zeker
weten dat u ook onder de indruk zult zijn van de meest prachtige leliebloemen,
verwerkt in de mooiste arrangementen.

Fotografie: FotoWilms
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Sjaak en Henri Huetink

Vragen en/of opmerkingen
Wij hopen dat u na het lezen van deze brochure een redelijk beeld hebt
gekregen over het kweken van lelies. Zeker niet de eenvoudigste teelt; een teelt
met veel uitdagingen. Maar ook een teelt met veel mogelijkheden en positieve
bijkomstigheden.
Nadere informatie kunt u ook op onze website www.huetinklelies.nl vinden.
Daar vindt u diverse filmpjes van allerlei werkzaamheden die wij zoal uitvoeren.
Zeer informatief en interessant. Tevens kunt u ons volgen op Facebook. Meer
informatie over de lelieteelt kunt u vinden op de website www.lelieteelt.eu.
Voor de enthousiaste tuinliefhebber, wijzen wij op de mogelijkheid om in het
voorjaar leliebollen te kopen op ons bedrijf. Overijsselse kwaliteit, rechtstreeks
van het land naar de klant. Zie onze website voor meer informatie hierover.
Voor vragen en opmerkingen staan wij altijd open, schroom niet om
contact met ons op te nemen of ons aan te spreken. Indien u nog nadere
informatie wenst, horen wij het graag!
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