Kasgenoten

A genda
23 jun Go Café: Plant in command, 16.30-19.30
uur, Aalsmeer. Info: www.wellant.nl
25 jun Bijeenkomst ondernemen in een circulaire
economie, Rotterdam. Info: www.aanmelder.nl
29 jun Webinair piekarbeid, 16.30-17.30 uur, via
internet. Info: www.werkgeverslijn.nl
26-28 aug Najaarsbeurs Floralis, Boskoop.
Info: www.floralisboskoop.nl
26-29 aug Plantarium en Groen-Direkt, vakbeurs
voor de boomkwekerij. Info: www.plantarium.nl
15 okt Westland Event, Tuinbouw in transitie:
de kracht van veranderen, gemeente Westland.
Info: www.gemeentewestland.nl

LTO Glaskracht Nederland
1 jul Kantinebijeenkomst Het Nieuwe Telen bloeiende potplanten, Aalsmeer.
3 jul Bijeenkomst startende ondernemers Oostland, 8.00-9.00 uur, Berkel en Rodenrijs.
18-25 sep Hortensia goes USA, buitenlandbezoek naar Amerika.
30 sep Tuinplantendag, locatie nog niet bekend.
7 okt Kantinebijeenkomst Het Nieuwe Telen potplanten, locatie nog niet bekend.
2 dec Glastuinbouwevent, locatie nog niet
bekend.
Info: www.ltoglaskrachtnederland.nl
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Binnenland

Leeftijd: 38 Plaats: Oude Wetering Teelt: pioen Oppervlakte: 1 ha bloemen en 1,5 ha plantmateriaal

Ruud Warmerdam
Hoe bent u dit vak ingerold?
„Ik ben een tuinderskindje. De opa van mijn vader zat al in de pioenen. In die tijd nog
wel gecombineerd met groente; daar is nu geen sprake meer van. Ik heb mij helemaal
gespecialiseerd in deze teelt. Kijk om je heen. Dit is het mooiste wat er is. Er is een
hoop in te doen qua vernieuwing.”

Bent u altijd op zoek naar nieuwe soorten?
„Ik struin de hele wereld af naar nieuwe soorten. Zo heb je momenteel interessante
veredelaars in Amerika, Zweden en Duitsland. Ik zoek op het internet, maar ga er ook
naartoe. Het werkt toch altijd beter als je iemand de hand hebt geschud.”

Buitenland
26 aug Florall, najaarsbeurs sierteelt en boomkwekerijproducten, Gent, België.
Info: www.florall.be.
3-5 sep Green is life, beurs, Warschau, Polen.
Info: www.greenislife.pl
9-11 sep Flormart, groene beurs, Padua, Italië.
Info: www.flormart.it
23-25 sep Flora Trade Show, Rimini Fiera, Italië.
Info: www.floratrade.it.
30 sep-2 okt Handelsbeurs Iberflora, Valencia,
Spanje. Info: www.iberflora.feriavalencia.com
1-5 dec Zuhoor, internationale bloemen & tuintentoonstelling, Abu Dhabi, Verenigde Arabische
Emiraten. Info: www.zuhooruae.ae
22 apr-1 mei Floraliën, bloemen- en plantenexpositie, Gent, België. Info: www.floralien.be

Wat zijn uw favoriete soorten?
„Dat is net zoiets als kiezen tussen je kinderen en dat doe ik ook niet, haha. Alle soorten
hebben wel iets qua kleur, grofheid, bloemvorm, of noem maar op.”

Hoe loopt het dit seizoen?
„Niet verkeerd. We zijn dit jaar 1 mei begonnen en gaan nog een paar weken door. Ik
zet alles voor de klok in Aalsmeer en dat bevalt prima. Wij zitten qua prijs aan de bovenkant van de markt. Hoe we dat voor elkaar krijgen? We voeren de pioenen net iets
uniformer en meer op kleur aan. Alles wordt met de hand verwerkt. Ik snijd de bloemen
zoals ik ze mooi vind en dat wordt gelukkig erkend.”

Dus de klok moet blijven?
„Absoluut. Als je continu in constante kwaliteit aanvoert, denk ik dat je voor de klok het
beste uit bent. Zeker voor de kleinere kwekers is de klok een groot goed. Als ik op mijn
afschriften kijk, zie ik dat ik al jaren dezelfde kopers heb. Toch wordt er niks vastgelegd
op voorhand. Het heeft wellicht met de grilligheid van het weer of de prijsvorming te
maken. Mij hoor je niet klagen, voor mij werkt dit zo prima.”

Het seizoen loopt bijna ten einde. En dan?
„In september gaan we weer een kleine hectare rooien. Van maart tot november is er
genoeg werk. Ik loop regelmatig alleen, maar in de drukke perioden krijg ik hulp. We
klaren de klus dan met twee trouwe krachten uit ons dorp. Ook mijn broer is altijd een
paar weken van de partij en regelmatig springen andere familieleden bij.”

En naast het werk?
Onderstaande symbolen hebben de volgende betekenis en verwijzen
naar de website vakbladvoordebloemisterij.nl
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„Ik heb twee kinderen van vier en zes jaar oud. Die vragen ook hun aandacht. Daar ben
ik in de vrije uurtjes graag druk mee. Tja, het klinkt misschien cliché, maar verder is mijn
hobby toch echt mijn werk.”
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