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SA SK IA  DE  VALK

Al op zijn 26e runt Julian Langelaan een biologische bloemenkwekerij. “De dagen 
zijn vol, maar zo mooi! En al mijn bloemen zijn goed voor onze leef omgeving.” 
Zijn bedrijf heet zoals zijn bloemen worden gekweekt: Op Beemster Klei.

BIO-BoEKET

De oogst van de dag 
 is klaar om te  

worden afgeleverd.
 Alle bloemen worden  
met de hand geplukt. 

uit de Beemster
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 n het lage zonlicht van een zomernamiddag zien 
de wuivende bloemenvelden er spectaculair uit. 
 Julian is net van de tractor gestapt, waarmee hij zijn 
oogst binnenhaalde. Alles wordt hier met de hand 
geplukt, maar kleinschalig is het zeker niet: “Ik wil 

graag een bijdrage leveren aan de biologische bloemen
teelt en daarvoor heeft een kwekerij een zeker formaat 
nodig. Het is pas geloofwaardig als het ook economisch 
rendabel is, daar ben ik heel nuchter in. Pas dan kan 
de sector ervan overtuigd raken dat het wel degelijk 
 mogelijk is om biologisch te telen.” 
Toch ademt alles hier veel meer bevlogenheid uit dan 
op menig ander bloemenbedrijf. Alleen al de naam 
Op Beemster Klei heeft een fijne landelijke associatie. 
 Julian: “Ik heb lang nagedacht over de naam. Iets met 
een bloem? Of mijn eigen naam? Dat laatste wilde ik 
niet. De naam moest meer zeggen en groter zijn dan 
mijn eigen naam. Toen dacht ik aan de klei. De bloemen 
die ik teel, groeien heel specifiek op de klei – dat onder
scheidt mijn kwekerij van andere. Voor een biologische 
kwekerij is de grondsoort allesbepalend.”

WEELDER IG BOEKET

Op een biologische kwekerij is de oogst afhankelijk 
van het seizoen. Er zijn geen kunstmatige ingrepen 
om bepaalde planten buiten het seizoen te laten 
 groeien.  Julian heeft zijn assortiment daar zorgvuldig 
op  afgestemd; hij kweekt bloemen met een  natuurlijke 
uitstraling, die je niet standaard op veilingen tegen
komt. “Het zijn vooral weelderige bloemen voor mooie 

losse boeketten. Een mix van vaste planten en  eenjarige 
gewassen, waarbij uiteraard ook rekening is gehouden 
met de verschillende bloeitijden om steeds te  kunnen 
plukken. De oogsttijd ligt tussen mei en half oktober. 
In die periode kweken en plukken we vrouwen mantel, 
 duizendschoon, dille, akelei, wolfsmelk, pioenrozen, 
zonnebloemen, zeepkruid, ridderspoor en nog veel 
meer. Als ik een favoriet mag noemen, dan is dat dille; 
die groeit goed, is prachtig en ruikt heerlijk. Aan mijn 
 assortiment plukbloemen heb ik nog verschillende 
grassen toegevoegd, omdat die boeketten zo mooi luch
tig maken. Zelf maken wij geen boeketten, we  leveren 
alles aan vakmensen die dat veel beter kunnen dan wij.”

JONG GELEERD…

Julian beseft dat hij er op zijn 26e vroeg bij is met zijn 
eigen bedrijf, maar het liep nu eenmaal zo. Tijdens zijn 
hboopleiding Tuinbouw & Agribusiness in Delft werk
te hij bij een reguliere kweker, waar hij de kans kreeg 
om met snijbloemen te experimenteren. Het ingrijpen 
met chemische middelen stond hem tegen en hij  begon 
zich te verdiepen in de biologische teelt van bloemen. 
Zo kwam hij als stagiair terecht op het polderland van 
biologisch akkerbouwer Jan Knook in de Beemster. 
 Julian: “Jan had net besloten om de bloementeelt, com

MET DE KLOK MEE: Ook de akkerrand is ingezaaid met 
 veld bloemen. Oranje Crocosmia.  Medewerkster Marjolijn 
plukt zinnia’s.  Een veld vol zonnebloemen, kantbloemen 
(ammi visnaga) en zuring.

“Mijn oogst is altijd afhankelijk  
van het seizoen”
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LINKS: Langs de akkers groeit 
wilde peen, saffloer (distel), 
kamille en gele ganzenbloem. 
Een wilde mix die veel bijen  
en andere insecten aantrekt en 
zo de biodiversiteit vergroot.

Een nog groene zonnebloem.

“Elke hoek wordt 
benut voor wilde 

bloemen,  
daar komen veel 
insecten op af”
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“Mijn favoriet is dille; die groeit goed,  
is prachtig en ruikt heerlijk”

pleet met vijftien jaar kennis en ervaring, op korte ter
mijn over te dragen aan iemand anders. Die kans heb 
ik na mijn afstuderen met beide handen aangegrepen.” 
Het is hard werken, maar het biologische karakter van 
zijn bedrijf is ook een grote drijfveer en inspiratiebron 
om ermee door te gaan. Bovendien vindt Julian niets 
fijner dan met bloemen bezig zijn: “De dagen zijn vol, 
maar óók mooi. Ik sta meestal om zes uur op en begin 
de dag met het maken van de aanbieding voor de groot
handel. Om half acht beginnen we met het plukken 
van de bloemen die niet gevoelig zijn voor dauw. Na de 
koffie om half tien plukken we verder, verwerken we de 
bloemen, wieden we onkruid of doen ander veldwerk 
zoals zaaien. Als iedereen rond vijf uur weggaat, hoop ik 
alle werkzaamheden af te hebben. Maar vaak ben ik dan 
nog wel bezig tot half acht. Daarna kook ik zelf – dat is 
heel belangrijk, en ’s avonds doe ik nog wat klusjes.”

SAMENWERKEN MET DE NATUUR

Als Julian kort moet uitleggen wat biologische teelt 
nu eigenlijk is, dan zegt hij: goed samenwerken met 
de  natuur. “Je geeft meer ruimte en aandacht aan 
 natuurlijke processen. We maken geen gebruik van 
 chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, van
wege de negatieve impact op het milieu. Oplossingen 
voor problemen bij de teelt zoeken we in de natuur zelf. 
Ik heb geleerd om natuurlijke vijanden te ‘faciliteren’ 
om bijvoorbeeld schade door luizen of insecten te be
perken. Door de natuur zijn werk te laten doen, zorgen 
we voor een gezond bodemleven en sterke planten.”

Een belangrijke stelregel bij biologisch kweken is veel 
verschillende gewassen naast elkaar zetten. Geen 
mono cultuur dus, want als er dan een ziekte uitbreekt, 
wordt alles aangetast. “Daarnaast kun je planten uitkie
zen die elkaar versterken. En wat heel leuk is: alle kleine 
hoekjes en akkerranden benutten door ze in te zaaien 
met verschillende bloemenmengsels. Dat trekt veel in
secten, wat ik prachtig vind.” Zo zijn er meer voorbeel
den van problemen die op een natuurlijke manier wor
den opgelost. “In de natuur heerst een evenwicht waar 
je gerust op kunt vertrouwen.” 
Steeds meer mensen kiezen voor biologisch eten, maar 
met het kopen van bloemen ligt dat bewustzijn een 
stuk lager. “Mensen letten er eerder op dat ze biolo
gisch eten omdat dit rechtstreeks invloed heeft op hun 
gezondheid. Bloemen zijn puur voor de schoonheid. 
Biologische bloemen hebben geen directe, maar indi
recte voordelen: het levert een bijdrage aan het behoud 
van de biodiversiteit en onze leefomgeving. Ik vind dat 
we zuinig moeten zijn op wat we hebben en niet alles 
maar dood moeten maken als het lastig is. Laatst nam 
ik een bos mee naar een klant en daar zat een slakje in 
het blad. Dat is misschien niet zoals het hoort, maar 
eigenlijk is het best leuk, een bos bloemen met extra 
leven erin.” opbeemsterklei.nl

MET DE KLOK MEE:. Dille kronkelt sierlijk omhoog en verspreidt 
een  heerlijke geur. Dahliaknollen om te poten. Zinnia’s 
vers van het veld  Julian oogst zonnebloemen. 
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Knalgele zinnia.Emmers voor de biologische markt, gevuld  
met siergrassen, paarse, roze en witte ridderspoor,  
gele zinnia, dille, zonnekruid (Helenium),  
witte kantbloem en roze cosmea.

“Laatst zat er een slakje in mijn boeket.  
Mooi toch?” 

 Veld vol geurige dille.De hemelsleutel kleurt langzaam roze.
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MET DE KLOK MEE: Een mooi los 
boeket met zinnia, ridderspoor, 
dille, papaver, kantbloem, phlox  
en lampenpoetsersgras.  Veel-
kleurige zinnia’s. Het selecteren 
van zinnia’s en ridderspoor.

THUIS OOK  
PLUKKEN? 

Met dit assortiment kan  

Julian – en jij dus ook –  

het hele seizoen oogsten. 

April-half juni: 

vrouwen mantel (Alchemilla) 

 kluwenklokje (Campanula) 

 duizendschoon (Dianthus  

barbatus)  pioenroos (Paeonia)  

 wolfsmelk ( Euphorbia) 

 koe- of zeepkruid (Saponaria).

Half juni-augustus: 

korenbloem (Centaurea) 

 zonnebloem (Helianthus) 

  juffertje-in-het-groen (Nigella) 

duizendblad (Achillea)  dille 

(Anethum)  vlambloem (Phlox) 

zonnekruid (Helenium)

zinnia.

September-oktober: 

kattenstaart (Amaranthus)  

 fijn akkerscherm (Ammi visnaga)  

 wilde peen (Daucus carota) 

 herfst aster  vetkruid (Sedum) 

 sneeuwbes (Symphoricarpos) 

 vingergras (Panicum) 

 Weigela. 

Hoe stel je 
een goed boeket 
samen?

  Kies voor veel verschillende 

bloemen, grassen en takken.

Kies een flinke vaas met een  

niet al te wijde halsopening.

  Maak eerst een raamwerkje 

van stevige of meer vertakte 

stelen.

  Laat ook iets over de rand  

van de vaas hangen voor een 

zwierig effect.

  Zet nu de minder stevige  

en luchtige bloemen en grassen 

tussen het ‘skelet’ van stevige 

stelen.

  Plaats een of twee echte  

eyecatchers in de vaas: groot, 

opvallend en kleurig.

ZO BLIJFT EEN BOEKET  
LANGER MOOI

Zet de bloemen een paar uur weg  

in een hoge emmer om ze te laten wennen 

 aan de binnentemperatuur. 

 

Maak de vaas altijd goed schoon, het voorkomt 

dat de bloemen snel bederven.

 

 Snijd de stelen af met een scherp mes. Gebruik 

geen keukenschaar, die knijpt de stelen dicht en 

daardoor zal de steel niet makkelijk water opnemen.

 

Verwijder het onderste blad en zorg dat alleen  

de stelen in het water staan. Een blad onder water 

zal gaan rotten en zorgt voor troebel water.

 

 Snijd holle stengels onder water nogmaals af  

voordat je ze in de vaas zet.

 

  Zet het verse boeket niet in de volle zon,  

op de tocht of naast een fruitschaal.

 

 Bolbloemen zoals tulpen, narcissen,  

hyacinten en sieruien houden van koud water.

 

Zet de bloemen ’s nachts op een koele(re) plek, 

daar zullen ze van opknappen.

VeRS
VAN HET 

LAND
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