Welkom bij VaVi Tulips
Wat leuk dat u de moeite
hebt genomen ons bedrijf
VAVI TULIPS te bezoeken.
Met trots willen wij u op deze open dag
alle facetten van onze vernieuwde tulpenbroeierij laten zien. Samen met onze
medewerkers demonstreren wij u graag
alle processen van het tulpenbroeien.
Daarnaast zijn de bedrijven die direct
betrokken zijn bij de bouw en realisatie
van de broeierij of van het broeiproces
uitgenodigd om hun diensten te presenteren.

Het begin
In 1950 krijgt pionier Johan van Vilsteren
de boerderij aan de Lindeweg toegewezen. Hij runt het traditionele akkerbouwbedrijf samen met zijn vrouw. Wanneer
zijn zoon Chris in het bedrijf komt ziet
deze toekomst in een combinatie van
akkerbouw en tulpenteelt.

Een jaar later zijn alle plannen rond en kan
er gebouwd worden. Er komt een nieuwe
kas en de plukhal wordt verlengd. Waar
mogelijk worden processen gemoderniseerd en geautomatiseerd. Om aan de
eisen van de huidige tijd te voldoen wordt
er tevens een nieuwe water- en ketelruimte ingericht.
1950, het begin van VaVi Tulips

De broeierij
Zoon Stef besluit in 2011 bij zijn vader in
het bedrijf te stappen. Het is zijn wens om
naast het kweken van tulpenbollen een
tulpenbroeierij op te zetten. In januari
2012 gaan de eerste VaVi tulpen naar de
veiling. Al snel breidt deze tak zich uit.
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Het resultaat

In 2016 zijn alle bedrijfsgebouwen
’s winters in gebruik en ontstaan er ideeën
voor verdere uitbreiding.

Bijna 70 jaar nadat Johan van Vilsteren
hier begon, is ons bedrijf uitgegroeid tot
een compleet tulpenbedrijf. Voor ons een
resultaat om trots op te zijn. Vandaar dat
wij onze deuren vandaag openzetten voor
iedereen die een kijkje in de keuken wil
nemen.

Wilt u meer weten?
Wij staan u graag te woord. En mocht u
nog tijd over hebben dan staat er een
kopje koffie of een drankje voor u klaar.
Namens alle betrokkenen wensen
wij u veel plezier,
De plukhal in vol bedrijf

De eerste broei in 2012

Chris en Stef van Vilsteren
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Rondleiding VaVi Tulips in 7 stappen
1. Plantruimte

4. Kas opgroei

6. Bakkenwasser

In deze ruimte worden de bollen opgeplant. In elke bak gaan ongeveer 100-130
bollen. De bollen worden met de punt
naar boven op de prikkers geplaatst.

Vervolgens komen de bollen in de kas.
In de kas groeit de bol in ongeveer
drie weken, bij een temperatuur van
17 graden, naar een volwassen plant .
Elke week wordt er een paar keer water
gegeven door middel van de gietbomen,
die over het gewas heen rijden.

Als alle tulpen van een container zijn geplukt wordt deze container automatisch
naar de aangrenzende schuur gereden
waar de bakkenwasser staat. De bakken
worden gekanteld, onder hoge druk
gereinigd en ontsmet. Na het wassen
kunnen ze uitlekken op de rollenbaan.
Nu staan ze klaar om weer vol geplant
te worden en kan de cyclus opnieuw
beginnen.

2. Bewortelingscel
Na het planten gaan de bollen wortelen. Dit doen ze in een koelcel bij een
temperatuur van 5 graden. In ± 14 dagen
heeft de bol voldoende wortels om naar
de kas te gaan. In de cel worden de
bakken, door middel van de slangetjes
boven elke stapel, gevuld met water en
voedingsmiddel. Door een plug in de bak
stroomt elke bak over in de volgende
bak, totdat alle bakken vol zijn.

3. Ketelhuis
Na de koude periode komt de warme
periode. Hiervoor is een kachel nodig.
In het ketelhuis wordt alle warmte voor
het hele bedrijf opgewekt door middel
van een HR-ketel.

5. Plukhal
Wanneer de bloemen groot genoeg
zijn kunnen ze naar de plukhal. In deze
ruimte worden de bloemen geoogst en
verwerkt. De bloemen worden met bol en
al geplukt en naast elkaar op een lange
band gelegd. Vervolgens worden de
bollen eraf gesneden en worden de
tulpen op een laserlijn gelegd. Een mes
snijdt alle tulpen even lang af, waarna
ze per 10 in een bos worden gebundeld.
Na de verwerking worden ze opgeslagen
in de koelcel, om vervolgens aan het
eind van de dag naar de veiling te gaan.
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7. Waterruimte
De tulp groeit volledig op water. Het is
natuurlijk heel erg belangrijk dat het
water schoon en gezond is. Deze installatie zorgt voor de kwaliteit van het water.
Al het water dat niet gebruikt wordt door
de tulpen komt hier weer terug en wordt
opnieuw gebruikt om de tulpen water te
geven. In deze installatie wordt constant
kunstmest gemeten en naar behoefte
toegevoegd.
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