Hazeu Orchids groeit gestaag door ‘het kopen van buurmannen’

“De markt vraagt grote partijen”
O
oit was de 46-jarige Martien

Hazeu een komkommerkwe-

ker met ruim 12.000 vierkante
meter, effe 6.000 van zijn vader
Cor en even zo veel van zijn oom
Koos. In 2000 maakte Hazeu de
overstap naar Phalaenopsis. Hij
ging groeien en hij bleef groeien.
De laatste vijf jaar was en is Hazeu Orchids voortdurend bezig
met bouwen, naast het kweken
van bloeiende planten. “We
moeten groeien, om efficiënt te
kunnen werken. Bovendien vraagt
de markt grote partijen”, aldus

Martien Hazeu: “De schaalvergroting gaat door. Je moet groeien om aan de vraag vanuit de markt te
blijven voldoen en je moet de kosten per product onder controle zien te houden.”

Martien Hazeu die op twee locaties bouwt en groeit.
Door Sjaak Oudshoorn
Aan de Meloenstraat (zijweg van de
Schimmelpenninck van der Oyeweg tussen
Pijnacker en Delfgauw) kocht Martien Hazeu
enkele jaren geleden zes hectare grond van
Lansbergen Gerbera’s. Daar is in twee fasen
2,7 hectare kassen gebouwd. Een deel is zes
meter hoog en een deel acht meter. In het
hoogste deel wordt de ruimte dubbel benut:
op de begane grond is de verwerkingsruimte met daarboven een teeltlaag.
Aan de Meloenstraat is nog uitbreidings-

Ook handel
Hazeu Orchids doet niet alleen productie
van Phalaenopsis maar ook handel. Onder
leiding van verkoper Theo worden er
planten ingekocht om de gevraagde grote
orders te kunnen leveren. Overigens doet
Erica Hazeu de boekhouding.

capaciteit van twee hectare. Wanneer dat
stuk wordt ingevuld, hangt af van de prijzen
(die de laatste tijd wat minder zijn) en de
vraag naar planten. Maar in de toekomst
zal Hazeu Orchids aan de Meloenstraat in
Delfgauw 4,7 hectare kassen hebben voor
de teelt van grootbloemige Phalaenopsis in
twaalf centimeter potten.
Verder heeft Martien aan de Rotterdamse
kant van ‘de Schimmel’ nog een bestaande
kwekerij van 8.000 vierkante meter van
Ronald en Joop van Winden. Die kas wordt
benut voor de opkweek van jonge planten.

Buren erbij
Na de bouw van de 2,7 hectare aan de
Meloenstraat is Hazeu Orchids ‘thuis’ aan de
Schimmelpenninck van der Oyeweg aan de
gang gegaan met vernieuwen en uitbreiden.
Alleen de eigen 12.500 meter vond Martien
te weinig en bedrijfsmatig ook te klein.
Met succes ging hij in gesprek met de
collega-kwekers Bert van Schie en later ook
Peter Bruinen aan de kant van de Delftsestraatweg. Zij brachten met elkaar 6.000
vierkante meter in, zodat Hazeu 18.000
meter kon bouwen.

Dit jaar kon Martien ook het bedrijf van potgrondmagnaat Gerard Vollering verwerven.
“Het was handiger geweest als we Gerard
er vorig jaar meteen bij hadden kunnen kopen, maar hij moest eerst zijn amaryllisteelt
afronden, dus bouwen we er dit jaar aan de
kant van de Schimmel nog 8.000 meter bij.
We hebben dan 26.000 meter waarvan we
1 hectare dubbel gebruiken, net als aan de
Meloenstraat.”
Als de bouw klaar is, heeft Hazeu Orchids
dus 6,1 hectare glas en als de twee hectare
land aan de Meloenstraat worden bebouwd,
gaat hij naar de ruim 8 hectare. Per hectare
is de productie 10.000 planten per week.
Een beetje hoofdrekenaar kan dan uitrekenen hoe veel planten per jaar Hazeu Orchids
produceert. Dat zijn er per hectare zo’n
500.000 per jaar.
“Of ik straks klaar ben met bouwen en
uitbreiden? Nee, dat weet ik niet. Dat hangt
van de toekomst af en van de markt, maar
het ligt voor de hand dat de schaalvergroting doorgaat. Voorlopig gaan we straks
eerst verder investeren in de automatisering.
Daarover zijn we nu driftig aan het nadenken met diverse partijen. Automatiseren is
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nodig om arbeid te besparen en om snel
uniforme partijen planten te kunnen aanleveren. We verkopen veel in Duitsland en
daar vragen ze grote partijen, bijvoorbeeld
50.000 planten tegelijk in verschillende variëteiten en kleuren. Je moet niet met alleen
witte aankomen.”
Schaalvergroting is nodig om de markt te
kunnen bedienen en om de kosten van
energie, arbeid en automatisering ‘breed’
te kunnen dragen en uitsmeren, zodat de
kostprijs per product binnen de perken blijft.
“Je moet gewoon groot zijn, anders red je
het niet op de lange termijn.”

Geen spijt
Martien Hazeu heeft zeker geen spijt van de
overstap van komkommers naar Phalaenopsis. De prijzen mogen nu dan even (?) onder
druk staan, hij heeft goede jaren meegemaakt en geld verdiend om verder te kunnen investeren en groeien met zijn bedrijf.
De kweker ziet het zeker niet als een nadeel
dat zijn bedrijf is verdeeld over twee vestigingen. “Qua arbeid is het wel prettig: je
hebt niet zo veel mensen op een kluitje. Het
enige nadeel is dat ik twee gasaansluitingen
heb”, aldus Hazeu die op beide vestigingen
een WKK heeft, om de energiekosten binnen de perken te houden. Aan de Meloenstraat is de capaciteit 3 megawatt en aan de
Schimmel 1,2.

Reconstructie
De vestiging aan de Schimmelpenninck
van der Oyeweg kon en kan alleen groeien
dankzij de medewerking van de buren.
Martien Hazeu kijkt daar heel positief op

Van kwekerij tot presentatieruimte
Bert en Marjan van Schie hebben hun
ruim 3.000 meter grote tuinderij aan de
Delftsestraatweg verkocht aan Martien Hazeu. Ze kweekten vroeger allerlei planten,
onder meer bromelia’s. In de loop van de
jaren hebben ze zich gespecialiseerd in het
ontwikkelen van nieuwe soorten. Daarmee
gaan Bert en Marjan gewoon door. Ze
hebben bij hun huis twee ‘brede kappen’
laten staan en die 600 vierkante meter kas
nu is ingericht als presentatieruimte en
binnentuin met onder meer een prachtige koikarpervijver. Meer daarover in de
Tuinbouwkrant van Telstar en Heraut van
woensdag 9 juli.

terug. De LTO heeft daar in de persoon van
Joop de Hoog een goede rol bij gespeeld. Er
zijn huiskamerbijeenkomsten georganiseerd
waarbij de meeste buren van de partij waren, zodat er communicatie en afstemming
kon plaatsvinden. De uiteindelijke onderhandelingen met de verkopende partijen heeft
Martien Hazeu zelf gedaan en hij kijkt daar
met tevredenheid op terug.
Over de medewerking van ‘de instanties’,
zoals de gemeente en het waterschap, is
hij minder positief. “Misschien ben ik wat
ongeduldig maar het duurt altijd allemaal zo
lang. Als ze nou echt willen dat de tuinbouw hier duurzaam moderniseert, werk
dan een beetje beter mee. Je moet bijvoorbeeld een slootje dicht schuiven en dan

zegt een medewerker van Delfland rustig
dat hij eerst vijf weken op vakantie gaat en
dan wel eens naar de aanvraag zal kijken.
Zo kunnen wij toch niet werken? Hetzelfde
geldt voor de gemeente. Wil je een buffertank plaatsen, blijkt de vergunning nog niet
in orde en leggen ze gewoon de bouw stil.
Dat is allemaal zo zonde. Moet gewoon niet
nodig zijn.”
Het is duidelijk dat Martien Hazeu zich er
niet door laat tegenhouden. Ook niet door
‘buren’ die niet willen meewerken. “Het
gebeurt allemaal op vrijwillige basis en dat is
ook terecht – je moet niemand verplichten
– maar kwekers met een verouderde tuin
moeten wel beseffen, dat ze vaak maar één
keer de kans krijgen om mee te doen aan
een reconstructieproject. Je moet er naar toe
groeien en dat kost tijd, maar het is beter
om niet te lang in de ontkenningsfase te
blijven zitten”, zegt Hazeu met zijn welbekende grote grijns.

Opvolgers trappelen
Martien en Erica Hazeu hebben niet alleen
een groeiend bedrijf maar ook een ‘groeiend’ gezin. Ze hebben vijf kinderen: Chiel
van 19, Nadine van 16, Sjors van 14, Didi
van 12 en Femke van 10, dus drie meiden
en twee jongens die allebei sterke belangstelling hebben voor de tuinbouw. Chiel is
al actief in het bedrijf en Sjors loopt warm
tussen de Cymbidiums van Ronald Ammerlaan.
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