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  V A K G E N O O T 

 z H E T  VA K

Vakblad voor de Bloemisterij   

HAR RY  VAN  D O N G EN
Hoe ben je in het vak gerold?

„In de vakanties werkte ik als schooljongen al bij 
Vernooy Plants. Toen ik op de HAS in Deventer zat, 
begon ik zelf met een hoekje pioenen. Als student ver-
diende ik in die paar weken lekker en dat breidde lang-
zaam uit. Naast mijn studie werkte ik ook bij Vernooy. 
Toen de twee eigenaren, Paul en Ben, vroegtijdig over-
leden, heb ik het bedrijf met Rian, de partner van Ben, 
voortgezet.”

Hoe zit het bedrijf in elkaar?
„Onze hoofdtak is export van uitgangsmateriaal van 
pioen en hosta’s, dat is 80% van de omzet. De bloemen-
teelt van pioen doen we er bij; die combinatie past pri-
ma. We hebben hier de klei en de stekken, dus waarom 
ook niet zelf wat neerzetten? Het zit dicht bij onze co-
rebusiness, het past goed in het arbeidsplaatje en je 
wordt er altijd wijzer van. Je krijgt op deze manier in-
formatie over bijvoorbeeld de teelt en het vaasleven.”

 Hoe regel je de afzet van de bloemen?
„Ik doe alles voor de klok of via daghandel. Voor mij 
geen contracten, zulke grote aantallen doen we overi-
gens ook niet. En daarnaast prikkelt het me ook niet 
echt om van te voren alle handel vast te leggen. Ik ben 
er maar met een getrouwd, en dat is mijn vrouw.”

 Wanneer komen de pioenen eraan?
„Volgende week kunnen we de eerste snijden. Dit jaar 
zijn we twee weken later door de kou. Het verschilt per 
jaar, het is ook wel eens gebeurd dat we begin juni al 
los waren. Je doet er niets aan. Het is vooral belangrijk 
dat we niet ophopen met aanvoer uit bijvoorbeeld 
Frankrijk. Dat is niet het geval.”

Zou jij je kinderen stimuleren om in dit vak te gaan?
„Ik ga niet pushen, maar ik ga het zeker niet afraden. 
Het is jammer dat deze sector onder jongeren niet 
populair is. Terwijl we een mooi vak hebben. Door 
alle seizoenen en producten doe je niet het hele jaar 
door hetzelfde. Ik sta te popelen om de bloemen in te 
gaan en straks ben ik weer blij als de vaste planten 
van pioen en hosta’s weer voorbij komen. Ik ben 
inkoper, verkoper en teler en dat is prachtig. Mijn 
kinderen zijn pas 2, 4, 6 en 8 jaar, dus er is weinig over 
te zeggen.”

Blij als de coronabeperkingen weer opgeheven worden?
„ Natuurlijk is het jammer dat er even niet zoveel kan, 
maar het komt allemaal vanzelf wel weer. Er is voor 
mij goed mee te leven. Gelukkig is er in mijn omgeving 
niemand op de ic beland en springen we er als sector 
ook goed uit. Je hoort mij dus niet klagen.” 

L E E F T I J D  41 jaar
T E E LT  Bloementeelt 
pioenen, uitgangsma-
teriaal hosta en pioen
P L A AT S Zwaanshoek en 
De Zilk
O P P E R V L A K T E 22.000 m2

T E K S T  e n  B E E L D Cindy van der Zwet

’Ik ben er maar met een getrouwd, 
 en dat is mijn vrouw’


