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Piet Veenman Maasdijk met irissen
“Met tijd, zorg en de juiste middelen maken we een topproduct”

Peet Veenman uit Maasdijk kweekt al sinds 1973 irissen. ‘Rustige teelt’ waar 

veel handwerk bij komt kijken. Om een goed vaasleven te garanderen en te 

zorgen voor een mooie uitbloei, worden alle irissen die zijn bedrijf verlaten, 

voorbehandeld. “Dat is echt noodzakelijk om goede kwaliteit te leveren.” 

DOOR ESDOR VAN ELTEN

Decorum kweker Veco is één van de belangrijkste spelers 
in Nederland als het gaat om irissen. Op drie verschil-
lende locaties kweken Peet en zijn zoon Eric een slordige 
zeven á acht miljoen stelen per jaar. Jaarrond leveren 
lukt (nog) niet, maar doordat Veco sinds 10 jaar ook een 
locatie in Portugal heeft, slaagt het bedrijf er in om van 
januari tot en met september hoge kwaliteit irissen te 
leveren “We kwamen eigenlijk bij toeval in Portugal 
terecht”, vertelt Peet. Ik ging met mijn schoonzoon mee 
die er over dacht om in Portugal radijs te gaan telen. Uit 
nieuwsgierigheid plantte ik ook wat irisbollen. (lachend) 
Aan het eind van het liedje zitten wij nu in Portugal en 
hij niet.” 

EXCLUSIEF
Met deze Zuid-Europese uitbreiding slaagt Veco er in om 
een aantal exclusieve soorten te leveren die in Nederland 
niet geteeld kunnen worden. De hoofdlocatie van Veco is 
gevestigd in Maasdijk en daarnaast heeft het bedrijf ook 
nog eens een buitenlocatie van 3.000 meter in Naald-
wijk. Van de totale oogst vindt ruim 80% haar weg naar 
de klant via directe handel, maar Peet staat ook graag 
voor de klok. In totaal heeft Veco ruim tien verschillende 
soorten beschikbaar. Zo is het bedrijf in Nederland bijna 
monopolist voor de ‘Golden Beauty’. 

RUSTIGE TEELT 
Peet spreekt over zijn product als ‘rustige teelt’. Maar 

het is wel een bewuste keus om rustig te telen. ”Door 
de plant net iets meer tijd te geven, krijg je een sterker 
gewas en intensere kleuren.” De irisbollen worden in 
september geoogst en vervolgens bewaard bij 30 graden. 
Zo heeft Veco voortdurend de beschikking over voorraad 
en kan het bedrijf het hele jaar door poten. Van bol tot 
bloem neemt zo’n 8 á 10 weken in beslag. Voor sommige 
soorten 12 weken. Eenmaal geoogst ondergaan de irissen 
een voorbehandeling. “Dat is noodzakelijk”, benadrukt 
Peet. “We trekken de irissen behoorlijk rauw. Zonder 
goede voorbehandeling heb je kans dat een flink deel 
van de bloemen niet open komt.” Dat is overigens ook 
afhankelijk van de soort: “Zo heeft Apollo eigenlijk geen 
voorbehandeling nodig, maar Blue Magic juist weer 
wel. Hij herinnert zich nog hoe hij jaren geleden testen 
deed. “Overal in huis stonden potjes irissen.” Uiteindelijk 
kozen Peet en Erik er voor om alle irissen voor te behan-
delen. 

VOORBEHANDELEN
Als voorbehandelingsmiddel gebruikt Peet BVB van 
Chrysal. Naar tevredenheid, maar “we doen nog geregeld 
proeven”, vertelt Ingrid Beentjes, adviseur van Chrysal. 
“BVB zorgt er voor dat de bloem zich beter ontwikkelt 
en langer houdbaar is.” Bovendien zorgt BVB ervoor dat 
de bladeren en stelen niet geel worden. “Daarbij is een 
goede dosering wel belangrijk,” waarschuwt Beentjes. 
“Bij een veel te hoge dosering werkt het middel juist con-
traproductief.” Toch is iris een betrekkelijk sterk gewas 
dat goed tegen vervoer kan. “Zolang de temperatuur 

maar in orde is”, benadrukt Peet. “Een bewaartempera-
tuur van 2 graden is essentieel.” Ander voordeel van iris 
is dat de bloem ethyleenbestendig is. Sterker nog: irissen 
hebben ethyleen nodig, “Anders krijg je drieblad”, aldus 
Peet. “Wel bladeren, geen bloemen. Daarom krijgen onze 
bloemen, naast BVB, ook een ethyleenbehandeling.” Zo 
maken kennis, ervaring, een goede partner en de juiste 
voorbehandelingsmiddel dat Veco tot één van de toppers 
in Nederland behoort als het gaat om kwalitatief goede 
irissen: “Met tijd, zorg en de juiste middelen maken we 
een topproduct”


