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De Kweker

Trots zijn ze dat VOF de Keizerskroon de
enige is die reukarme Fritillaria imperialis kweekt.

Volgens WILLEM WIETSMA & DOEDE DE JONG is er maar
één voordeel aan die vwietluchtr: 'Heb je mollen in de tuin,

plant dan vooral de stinkende soorten.'
Tekst Cornéline Lanooy / Fotografie Lukas Göbel

'Stinklelies? Onze
ruiken niet zo penetrant5

Eind december ontving de redactie van Bloem&Blad
een mail van Willem Wietsma (61) en Doede de Jong (55)
van VOF de Keizerskroon in Midlum. De strekking in 't
kort: kom eens langs om ons reukarme assortiment
keizerskronen - Fritillaria imperialis - re bekijken, want
veel bloemisten kennen alleen de sterk geurende bloemen,
die vaak stinüelies worden genoemd. Maar wij veredelen,
broeien, telen én veilen bloemen zonder die penetraate
geur! Onze gasthoofdredacteur Lucinda is gelijk enthousi-
ast, 'want aandacht voor zo'n bijzonder nicheproducr is
altijd leuk.' Dus gaan we op een ongewoon warme dag
eind februari richting Friesland. Eigenlijk is het veel te
warm voor de bloemen; ze groeien te snel,' vertelt Doede.

Veertig jaar geleden begonnen Willem en Doede in
eerste instantie als hobby VOF de Keizerskroon. Willems
ouders hadden een bloemenwinkel in Harlingen: De
Vergeet-Mij-Niet; hij groeide dus russen de bloemen op.
Hij volgde de middelbare en hogere landbouwschool, waar
het vak bloembollenteelt zijn grote interesse had. Voor een
van zijn stages kwam hij terecht op her bedrijf van Doedes
vader in Midlum, vlakbij Harlingen. Die had een boerderij
met aldserbouw en veeteelt en stapte later over op de groen-
te-, bloemen- en bollenteelt (Tulipa en Fritillaria imperia-
lis). 'Op de zavelgrond hier in Friesland — klei met zand —
kun je goed bollen telen. Zo leerden Willem en Doedes
vader elkaar kennen en startten ze veertig jaar geleden met
de teelt van keizerskronen; dit groeide uit tot VOF De
Keizerskroon. Willem werkte als plantenveredelaar aan de
Universiteit van Wageningen en komt één keer in de

veertien dagen naar Midlum om met zijn compagnon de
Tritilliaria-zaken' door te nemen en re werken op de

kwekerij, Doede heeft samen met zijn vrouw het bedrijf
van zijn ouders overgenomen. Hij heeft eigenlijk twee
bedrijven: maatschap De Jong-Velsma waarin hij tulpen
kweekt en broeit en VOF de Keizerskroon, samen met
Willem. Alle bloemen worden door Maatschap de
Jong-Velsma gebroeid en verkocht. 'Doede weet alles van
de teelt en is meer de ondernemer, ik ben veranrwoordelijk
voor de veredeling. Samen vormen we een perfect team.'

Aan het pionieren
Beide mannen noemen VOF de Keizerskroon een uit

de hand gelopen hobby -inmiddels wel een goedbetaalde
hobby. De keuze om mer Fritillaria imperialis aan de slag te
gaan, kwam eigenlijk door Piet Verhuist uit Zwaanshoek
die keizerskronen kweekte en docent tulpenteelt was op de
middelbare landbouwschool van Willem. 'Hij vertelde zo
ontzettend enthousiast over 'zijn' keizerskronen dat wij
ermee aan de slag wilden gaan. Wij hebben onze eerste
bollen van hem gekocht. Dar was nog niet zo makkelijk,
want in het begin waren eigenlijk alleen de oude soorten
zoals 'Rubra', Aurora en 'Lutea beschikbaar om. mee te
kruisen, en die zijn zeer gevoelig voor fusarium. Je hebt
niet een-twee-drie zomaar een nieuwe soort die minder
gevoelig is voor deze bodemschimmel. Daar gaan jaren van
onderzoek, veredeling en kruisen overheen. Her duurt al
zeker vijf a zes jaar om van zaad tor een bloeibare bol te
komen. Zo'n veredelingsproces kost veel tijd en energie,
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'We mailen onze kopers op de veiling altijd een
week van te voren dat we ze weer gaan aanbieden.

Die service wordt erg gewaardeerd'

maar het was ook een ontzettend leuke tijd, omdat we zo
aan het pionieren waren. En wat een geweldig gevoel was
het toen we in de jaren negentig onze eerste eigen keizers-
kronen in dezelfde week in bloei hadden als die op de
WestFriese Flora in Bovenkarspel.'

In 2000 liet Doede een nieuwe kas bouwen voor zijn
tulpenteelt. Daarin werd ook een hoek gereserveerd voor
de FritiUaria's. De bovengenoemde 'oudere' rassen - kei-
zerskronen worden al vier eeuwen gekweekt, nadat de
bloemen in de zestiende eeuw vanuit Turkije in Europa
werden geïntroduceerd — gaven in de loop van de jaren
eigenlijk te weinig rendement en daarom gingen Willem en
Doede op zoek naar nieuwe rassen. De veredelingskennis
van Willem kwam daarbij goed van pas. Nu bestaat de vof
uit twee specialisaties: de veredeling van keizerskronen voor
de teelt als snijbloem (broeierij) en voor de teelt als bol.

Lang veredelingsproces
In 1991 was de eerste eigen kruising die goed wilde

broeien een feit: Orange Sweet, maar pas in 2010 werden
de eerste bloemen in grotere mate op de markt gebracht.
'Zo kun je zien hoe lang het veredelingsproces duurt voor
je een goede bloem hebt', vertelt Willem. 'Het mooie van
deze Orange Sweet is dat hij voor vroeg en later goed
broeit en reukarm is', vult Doede aan. 'En hij heeft staat
mooi strak in de broeierij en heeft net een iets donkerder
oranje kuif dan zijn broertje 'Orange Beauty'.

In het veredelingsproces let Willem met name op de
schimmelgevoeligheid en de geur. 'Keizerskroon wordt niet
voor niets stinklelie genoemd. Mensen vinden de penetran-
te geur, die een beetje vergelijkbaar is met wietlucht, niet
prettig. Dat horen we ook regelmatig van bloemisten. Het
enige voordeel van de geur is dat mollen er nier dol op zijn.
Dus heb je mollen in de tuin, plant dan vooral de sünken-
de soorten.'

Kleur en vorm van de bloemen spelen in mindere mate
een rol bij het veredelen, maar de consument bepaalt
eindelijk wat er wordt gekocht, zegt Willem stellig. 'Maar
een goeie reukarme gele zou ik nog wel willen hebben. Dat
gebeurt vast nog voor mijn pensioen, daarvan ben ik
overtuigd. Geel is best lastig, omdat als je oranje met geel
kruist de oranje tint blijft domineren, maar uiteindelijk
wordt ie natuurlijk wel steeds lichter. En gele keizerskronen
blijken gevoeliger voor fusarium, dus dat is ook een
aandachtspuutje.'

Naast enkelbloemige keizerskronen bestaat er ook een
dubbelbloemige, maar omdat niet goed te zien dat hij
dubbelbloemig is ('je moest eronder gaan liggen), is deze
niet interessant voor de broeierij. 'Een consument ziet die

waarde van dubbelbloemigheid nier en dan houdt het voor
ons op. Het is weleens gebeurd dat we na vijftien jaar
veredelen toch besloten nier met een bepaalde soort door te
gaan. Je kunt zeggen: zonde van al dat werk, maar een
nieuwe soort moet echt beter zijn dan wat we al hebben.'

Reclame op de Keukenhof
De Keizerskroon is de enige kwekerij die reukarme

bloemen aanbiedt, en daar zijn ze best trots op. Het
grappige is dat we erachter kwamen dat het min of meer
gelukt was toen we zelf in de kas die stank veel minder
roken. De markt begint het nu een beetje op te pikken,
maar we moeren er eigenlijk nog meer reclame voor
maken.' Dat doen Doede en 'Willem voornamelijk door
hun bloemen in te zenden voor shows op de Keukenhof en
Lenteflora. En Kew Gardens, de botanische ruin in
Zuidwest-Londen, heeft ook een aantal bollen aangekocht.
'Ook mailen we onze kopers op de veiling altijd een week
van te voren dar we ze weer gaan veilen. Die service wordt
erg gewaardeerd.' Vanaf begin februari tot half april
brengen Doede en Willem hun bloemen voor de klok van
Royal FloraHolland, bijna alle dagen in Aalsmeer en een
paar keer per week in Rijnsburg. Ze worden per vijf gebost
en er gaan zes bossen in een fust; inhoezen is niet nodig.
De lengte is meestal 70 centimeter.

In totaal bestaat het assortiment uit acht rassen:
'Garland Star' (oranjerood, opvallend dikke steel met een
grote kroon waaraan veel bloemen hangen), 'Orange
Beauty' (oranjerood, reukarm, vormt na de bloei sierlijke
zaaddozen), 'Early Passion' en 'Early Fantasy' (respectieve-
lijk geel en lichtoranje, beide vroege bloeiers en reukarm),
'Early Sensation' (lichtgeel en vroegbloeiend), Early
Dream' (oranje, vroegbloeiend en geschikt voor verwilde-

Bedrijfspaspoort

Naam VOF de Keizerskroon en Mts de Jong-Velsma
Eigenaren Doede de Jong, Willem Wietsma en Hilde de
Jong-Velsma
Aantal medewerkers 1 vaste kracht, plus oproepkrach-
ten en scholieren in piektijden
Oppervlakte 25 hectare, waarvan 1,8 hectare Fritillaria
Productie acht soorten Frittilaria imperialis, Frittilaria
raddeana, Fritillaria sewerzowii en Fritillaria eduardii
Afzet Royal FloraHolland Rijnsburg en Aalsmeer
Contact Harlingerstraatweg 36, 8872 NB Midlum, (0517)
41 76 50, (06) 53 39 02 94
Website keizerskroon.net
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Frittelaria imperalis 'Orange Sweet' (foto) en 'Orange Beauty' broeit De Keizerskroon zelf in Midlum.
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'e vof bestaat uit twee specialisaties: de veredeling van keizerskronen voor de teelt als snijbloem (broeierij) en voor de teelt als bol.
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Doede: 'Het is absoluut geen boeketvuller.
De kroon is de sierwaarde, hij mag shinen!

Een bloemist kan zich hiermee onderscheiden'

ring), Helena (geel en vroegbloeiend) en Sunset (oranje
en reukarm). Een aantal van deze rassen zijn knrekersrech-
telijk beschermd, maar het ras dat De Keizerskroon zelf
broeit. Orange Sweet', is niet kwekersrechtelijk be-
schermd. Hiervan worden dan ook geen bollen verkocht.
Naast Orange Sweet' wordt ook 'Orange Beauty' voor de
broeierij gebruikt. Die is drie tot vier weken te broeien,
maar gebroeid is-ie minder mooi dan 'Orange Sweet'.
Orange Beauty en Sunset worden bovendien geteeld in

Julianadorp bij de kwekers Peter van Kampen en Martijn
Pijnacker.

Te zien bij Harry Mens
Half juni worden de bollen op het veld naast de kas

geoogst en die gaan de warme cel in tot ongeveer half
september. De temperatuur in deze cel is bij aanvang
ongeveer 25°C en wordt later teruggebracht tor 20°C,
zodat het groeiproces in de bol zich kan ontwikkelen. Half
september gaan de eerste bollen de koude cel in waar de
temperatuur eerst 9°C en later 3°C is. Het planten van de
bollen in de teekbakken (15 bollen =15 stelen per bak) in
de kas gebeurt van begin december tot half januari. Dan
groeien ze in 2,5 week uit tot oogstbare bloemen. Keizers-
kronen groeien ongeveer vijf centimeter per dag.'

Wanneer de bloemen hangen (in de beginfase staan ze
nog rechtop) en een beetje kleur hebben, kan het oogsten
beginnen. Dit gebeurt met de hand; de stengels worden
voorzichtig uit de bol gedraaid en recht afgesneden. De
zomermaanden worden gebruikt om die dikke bollen uit te
zoeken die geschikt zijn voor levering aan de handel. Ook
her vermeerderen doet Willem met de dikke bollen, omdat
die na het doormidden snijden, nieuwe bolletjes vormen
die kwalitatief goede bloemen zullen geven. 'We willen een
constante uitstekende kwaliteit bloemen aanbieden, zodat
we onze goede naam kunnen hoog houden.'

De veüperiode beslaat ongeveer twaalf weken, waarin
ruim 40.000 stelen de kwekerij verlaten. Het blijft een
bescheiden bloem in aantallen, maar dit is juist de kracht
van het nicheproduct, vinden Willem en Doede. 'Het is
absoluut geen boekervuller ofsupermarktproduct, maar
juist een exclusieve blikvanger in elk boeket en arrange-
ment. Een paar bloemen in een vaas geeft al een prachtige
aanblik. De kroon is de sierwaarde, hij mag shinen! Een
bloemist kan zich hiermee onderscheiden, legt Doede
enthousiast uk. Hij merkt de laatste jaren een groeiende
populariteit voor hun keizerskronen. Dat de bloemen ook
soms te zien zijn in het tv-programma Businessclass van
Harry Mens helpt daar natuurlijk bij. Het zijn prominente
bloemen die opvallen.' ff-

• Het arrangement

Fritillaria imperialis 'Orange Sweet'

• Tulipa 'Double Price'

• Anthurium

•Asparagus

• Hypericum

Tjitse Ypma, die al vele jaren Ypma's Bloemenhandel in
centrum van Franeker runt, verwerkte in dit arrangemi

onder meer Fritillaria en een tulpencultivar van Mts de J
Velsma/VOF De Keizerskroon. Hij zegt eerlijk dat hij eige

niet vaak de keizerskronen verwerkt in zijn bloemwer
vanwege hun penetrante geur. Dat Doede en Willem ï

nadrukkelijk inzetten op reukarme soorten, vindt hij dan
een positieve ontwikkeling.

'Het mooie van Fritillaria vind ik dat ze echt blikvangers
en dat je ze op een weelderige manier kunt toepassen.

moet je er rekening mee houden dat ze vervolgens wat r
naar boven toe trekken. Je kunt ze dus ook goed gebrui

in een modern en strak arrangement.'

é facebook.com/tjypma

» TIPS VAN DOEDE & WILLEM
• Laat keizerskronen niet droog liggen, dat doet de
houdbaarheid geen goed. Bewaar ze in de koeling
op water.
• Doe veel water in de vaas, de bloemen drinken
ruim 1 liter in drie dagen, en vul het water regelma-
tig aan. De bloemen zijn niet gevoelig voor bacte-
riegroei in het water.
• Schuin afsnijden is niet nodig.
• De bloemen staan zeker zeven è acht dagen mooi
op de vaas.
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