
Heen en weer met 
seringenstruiken

Kweker aan de 
Westeinderplassen

“Hé Martin, weet je al wanneer je 
bij mij langskomt om te spitten?” 
vraagt Klaas over de sloot die de 
seringenakkers van elkaar scheiden. 
De 68-jarige Klaas Joren Gerrits-
zoon is kweker aan de Westeinder-
plassen. Elk voorjaar vervoert hij 
zijn seringenstruiken van de kas 
naar zijn akkertjes op de plassen.
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De jarenvij� igvlet tu�  gestaag 
over het heldere water. Met 
Klaas als ervaren kapitein 
aan het roer. Klaas vertelt dat 
het de afgelopen tijd tamelijk 

nat is geweest. “Vandaar dat loonwerker 
Martin dit voorjaar pas laat de akkers op kon 
met zijn trekkertje om te spi� en en te frezen. 
Bij alle kwekers hee�  hij eerst de hel�  van de 
akkers gedaan, zodat we toch aan de slag 
konden. Nu maakt hij de rest af.” Martin 
beloo�  Klaas dat hij van de week aan de beurt 
is: “Maar eerst moet ik nog bij Willem langs!” 
Klaas knikt tevreden naar Martin en trekt de 
gashendel van zijn vlet open, een dieselwalm 
achterlatend. Behendig stuurt hij door de 
wirwar van slootjes die de akkertjes op de 
plassen met elkaar verbinden. “Als je hier 
onbekend bent, verdwaal je geheid.” 
Dat zal Klaas nooit overkomen. Vanaf zijn 
vijfde ging hij met zijn vader mee de plassen 
op. “En zolang het kan blijf ik ermee door-
gaan.” Het heen en weer varen verveelt hem 
geen moment. “Ik ben te veel lie� ebber om 
ermee te stoppen. Ik kan geen dag missen. 
Over een paar maanden krijg ik een nieuwe 
heup, dan kan ik weer een tijdje vooruit. Net 
als deze vlet van het type Akerboom. Onver-
slijtbaar. Hier in Noord-Holland wordt er veel 
mee gevaren. In het Westland hebben ze net 
even andere bootjes.”

Heen en weer
Het werk in de seringenteelt is een bijzonder 
en arbeidsintensief gebeuren. Het bedrijf van 
Klaas Joren beschikt over zo’n 60.000 seringen-

van de akkers, waarna het lossen begint. Even 
later worden de struiken gepoot. “Kranige 
vent, die Jan”, lacht Klaas. De mensen in dienst 
bij Klaas Joren zijn, op William na, allemaal 
‘losse krachten’. “Als het druk is, schakel ik ze 
in. Dat was vroeger wel anders. Mijn vader had 
zeven man vast in dienst. Alles deden ze zelf. 
De akkers werden met de hand omgespit, soms 
wel drie steken diep, dat is zo’n vij� ig centimeter. 
En ook het baggeren ging met de hand.”

Ideale grond
Nog steeds worden de akkers één keer in de 
twee jaar – maar dan wel machinaal – voorzien 
van een nieuwe laag bagger. “Dat is ook de 
verklaring achter de seringenteelt op deze 
locatie. De grond is behoorlijk humusrijk, ideaal 
voor seringen. Daarbij vriest het in het voorjaar 
minder hard op de eilandakkers, omdat over 
het water relatief warme lucht wordt aangevoerd. 
Alleen hier in de buurt van Aalsmeer zi� en 
seringentelers. Nu nog zo’n twintig. Nergens 
anders op de wereld kom je ons tegen.”

'Nergens anders 
op de wereld 

kom je ons tegen'

Terwijl de vlet die naast de kas is aangemeerd 
opnieuw wordt ingeladen, trekt Klaas zich 
terug bij de sorteermachine: “Heerlijk werkje.” 
Zijn vrouw Wil komt even later langs met 
koek voor bij de koffi  e. “Ha, daar hebben we 
Wil, de Haarlemmer Mug”, lacht een van de 
medewerkers in de kas haar toe. Wil gee�  
gemoedelijk uitleg: “Dat is de bijnaam die 
ze hier gebruiken voor mensen uit Haarlem.” 
In de kantine pru� elt de koffi  e. Een voor een 
druppelen de kaswerkers binnen. “De mannen 
snoeien, de vrouwen pluizen”, legt Jan ten 
Hoeve uit. Hij is als aangetrouwde neef van 
Klaas mede-eigenaar van de kwekerij. “Het 
pluizen is een fi jn werkje. Alle nieuwe knoppen 
aan de tak moeten worden ‘weggeplozen’ 
zodat alle sappen naar de bloem gaan.”

struiken. Eens in de twee jaar komen de seringen 
tot bloei. “Ieder voorjaar vervoeren wij met 
onze drie vle� en dertigduizend seringenstruiken 
van de kas naar de akkers, en ieder najaar 
komen er weer dertigduizend andere struiken 
terug de kas in. In de kas komen de seringen 
tot bloei en vindt het werkelijke oogsten plaats. 
Vanaf half december tot eind april worden de 
takken met bloemen van de struik geknipt en 
naar de veiling gebracht.” 
Bij het in- en uitladen van de vlet is het even 
fl ink aanpoten. Allemaal handwerk. Klaas: 
“Kijk, daar komt onze ‘andere Jan’ aangevaren. 
Per keer gaan er zo’n tweehonderd struiken 
mee op de vlet. We hebben momenteel twee 
‘Jannen’ rondlopen, vandaar dat hij ‘andere 
Jan’ wordt genoemd.” Klaas gee�  Jan nog een 
paar aanwijzingen bij het aanleggen langs een 

 “Hé Martin, weet je al wanneer je bij mij 

 langskomt om te spitten?”, vraagt Klaas  

 vanaf de vlet aan de loonwerker.

 Daar komt ‘andere Jan’ aangevaren. 

BOVENSTE Ieder voorjaar gaan er 30.000 seringen-

struiken van de kas naar de akkers.

DAARONDER Jan loopt over planken om niet weg te 

zakken in de zachte teelaarde.
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elektrische snoeischaren die de mannen 
hanteren. Jan ten Hoeve legt uit dat de aan-
gedreven snoeischaren een uitkomst zijn. 
“Het werk op de kwekerij is mooi maar licha-
melijk zwaar. Elke verlichting is welkom.” 
’s Zomers is het werk wat minder hectisch, 
vertelt Klaas. “Dan houden we ons vooral 
bezig met onkruid wieden. Seringen houden 
niet van chemische bestrijding, dus dat doen 
we minimaal. En we ‘pesten’ de struiken. 
Zo’n dertig centimeter rondom de stam van 
de struik steken we de wortels af. De struik 
denkt daardoor dat ie doodgaat en investeert 
meer energie in de bloemen om zich door 
zaadvorming voort te planten. Een trucje om 
gebruik te maken van de overlevingsstrategie 
die een plant hee� .”

Klaas maakt zich ondertussen op voor een 
nieuw vaartochtje naar de akkers. In de kassen 
sprint Maggie, een kruising tussen een Border 
Collie en een Friese Stabij, als een dolle heen 
en weer. Wil: “Zij wil geen boo� ochtje missen. 

'Ja, ik herken al 
mijn seringenstruiken, 

het zijn mijn 
melkkoetjes'

’s Ochtends laat ze haar eten staan als ze hoort 
dat Klaas de dieselmotor van een van de vle� en 
opstart.”
Vanaf de vlet aanschouwt Klaas met een 
tevreden blik zijn struiken. “Wist je dat som-
mige struiken die hier staan over de honderd 
jaar oud zijn? Ons bedrijf voert terug tot 1896. 
De oudste struiken komen uit die tijd. En ja, 
ik herken al mijn seringenstruiken. Ik weet 
precies hun herkomst. Ik houd van mijn melk-
koetjes. Maar joh… let es op. We gaan onder 
een brug door. Even goed bukken, anders red 
je het niet.” 

MEE GENIETEN?
Ook genieten van de seringenstruiken 

op de akkers? Via de Seringen 

Experience worden er boottochten 

georganiseerd. Meer informatie:

 tel. 0297 - 34 15 82 of 

info@westeinderrondvaart.nl

Dat veel boerenerven van oudsher zijn opgesierd 
met weelderige seringenstruiken, kan niet 
voorkomen dat de sering inmiddels een 
nicheproduct is. Het arbeidsintensieve proces 
rondom de teelt komt tot uiting in de prijs. 
Jan ten Hoeve weet dat voor een bosje seringen 
in een bloemenzaak zo’n dertig tot veertig 
euro wordt betaald. “En omdat Nederlanders 
altijd een bos bloemen willen kopen in plaats 
van een paar takjes, is de afzet van onze seringen 
in het binnenland niet groot. Amerikanen, 
Russen, Zwitsers en Japanners vinden het ook 
mooi om gewoon één of twee takken in een 
vaas te hebben staan. Daar richten wij ons op.”

Rustiek gezoem
In de kassen geuren de bloesems zalig zoet. 
Een rustiek gezoem klinkt op van tussen de 
seringenstruiken. Het blijkt a� omstig van de 

'De mannen snoeien, 
de vrouwen pluizen'

 De oudste struiken 

 stammen van vlak 

 na 1896. 

 LINKS Klaas Joren en 

 Wil Gerritszoon, en 

 mede-eigenaar 

 Jan ten Hoeve. 

BOVEN Klaar om 

te planten. 

DAARBOVEN 

In de kas klinkt 

het gezoem van 

de elektrische 

snoeischaar.
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