
Teeltwijze volgens Jan! 
De teelt van de sering is een twee-jarige teelt. In de meeste gevallen wordt er een jonge struik 
aangekocht die al één jaar oud is. De struik wordt dan in zes à zeven jaar tot een grote struik 
opgeteeld, jaarlijks wordt deze gesnoeid en verplant. Hierdoor kan de struik volgroeien, zodat het 
een struikje is met een goede wortelkluit en een mooie opbouw van de vorm van de struik. De 
opbouw en kluit zijn heel belangrijk, zodat er in de toekomst takken geteeld kunnen worden in de 
gewenste kwaliteit. Na zes à zeven jaar is de struik klaar om mee te gaan draaien in de tweejarige 
cyclus van akker tot bloeiperiode in de kas.  

Als de struik voor het eerst in de kas is, is het altijd spannend wat de samenstelling en de kleur is van 
de bloemen. Ook is het dan maar de vraag hoe houdbaar de sering op de vaas is en hoe hij 
ontvangen wordt door de kopers op de veiling. Allemaal zaken die pas na zeven jaar duidelijk 
worden. Als Jan ervan overtuigd is dat dit soort voldoende goede eigenschappen heeft om zijn brede 
assortiment te versteken wordt de plant in het voorjaar teruggevaren naar de akker en gaat deze 
meedraaien in de twee-jarige cyclus. Blijkt het na die eerste zeven jaar een struik te zijn die geen 
toegevoegde waarde heeft, neem hij zijn verlies en neemt hij afscheid van de struik.  

Wanneer het struikje naar de akker gebracht wordt, is de akker alweer voorzien van een verse laag 
bagger die uit de Aalsmeerse Westeinderplas is gehaald. Dit gebeurt elke twee jaar. Deze heeft een 
winter lang kunnen drogen, waarna de grond van de akker door middel van spitten en frezen klaar 
wordt gemaakt. Het heeft dan een goede voedingsbodem waarop het struikje met zijn wortelkluit 
goed kan herstellen van zijn eerste bloeireis in de kas.  

Het struikje wil nu zo snel mogelijk nieuwe verse wortelen maken om de voedingsstoffen op te 
kunnen nemen. Ook loopt de struik bovengronds weer uit zonder bloemknoppen. De struiken 
worden dan in het najaar gesnoeid. Het snoeien betekent vooral uitdunnen, zodat er een optimale 
vorm van de struik, dit noemen we de kroon, overblijft waarop mooie bloemen kunnen groeien. Om 
de optimale groei een handje te helpen, bepalen we per struikje hoeveel takken deze kan 
produceren, door het voor het struikje maximale aantal uitlopers te laten staan. Op deze uitlopers 
zitten ogen, dit zijn de koppen die gaan uitlopen als de zon in het voorjaar het struikje uit zijn 
winterrust haalt.  

Om te zorgen dat het struikje takken laat groeien van de gewenste kwaliteit, worden de extra 
uitlopers verwijderd. Dit wordt ‘pluizen’ genoemd. Nu worden alle voedingsstoffen naar de takken 
getransporteerd en kunnen deze optimaal groeien.  

Voor een goede groei van de nieuwe takken hebben we rustig weer nodig van ongeveer 20 graden 
Celsius, met in de nacht een klein beetje regen, zodat er voldoende water in de grond zit om 
voedingstoffen naar de takken te brengen en ze te laten groeien. Het ideale weer wordt helaas niet 
op bestelling geleverd. We hebben te maken met alle aspecten van het weer. Als het stormt, waaien 
de takken er af of is er veel breuk schade. De uitlopers dienen daartegen beschermd te worden, dit 
gebeurt door ze op steungaas te laten groeien. Er worden boven alle struiken netten gespannen, die 
voor voldoende bescherming zorgen tijdens de korte maar hevige groeiperiode van de takken. Ook 
hagel komt nog wel eens voor in het voorjaar. Hagelstenen kunnen als ze groot genoeg zijn binnen 1 
minuut de hele oogst voor komend seizoen kapotslaan. Dit is iets waar we geen 
voorzorgsmaatregelen tegen kunnen nemen. Valt de hagel, dan is er schade en moeten we hopen 
dat het struikje zich herstelt. Als de schade te groot is, is er ook een kans dat het struikje het 
helemaal niet overleeft. Dan zijn al die jaren van opkweken weg.  



Het is dus een utopie om erop te vertrouwen dat de weersomstandigheden elk jaar optimaal zijn 
voor de groei van mooie stevige lange takken.  

Wanneer de takken lang genoeg zijn, is het zaak om de het struikje te dwingen om bloemknoppen 
aan te leggen, waaruit in het volgende voorjaar de bloemen tevoorschijn komen. Ook nu zijn de 
weersomstandigheden weer van belang. Jan wil aan elke tak van de struik minimaal 2 bloemtrossen 
en het liefst een veelvoud daar van. Daarvoor is er een langere periode droogte en warmte nodig. 
Daarin gaan we de struik ‘pesten’, het gevoel geven dat deze dood gaat. Dit wordt gedaan door de 
wortelkluit handmatig los te steken uit de grond. Het struikje mist dan het vermogen om water en 
voedingsstoffen uit de grond te halen, waardoor de struik in overlevingsmode gaat 

Ook hierbij speelt het weer wederom een belangrijke rol. Is het te warm en te droog, gaat de struik 
door het gebrek aan water echt dood. Is het te koud en te nat, dan heeft alles wat je ook probeert 
om de struik in de stress te laten schieten geen zin. Dit is voor ons dus altijd een moeilijke fase in de 
teelt. Vandaar dat elk seizoen weer anders is. 

Nadat de periode van twee weken van de aanleg van de bloemknop is geëindigd, kun je als kweker 
alleen nog maar afwachten en hopen dat alles gelukt is. De struik wil dan weer herstellen van de 
stress situatie en weer nieuwe wortels maken, zodat er weer genoeg voedingsstoffen en water uit de 
grond gehaald kunnen worden om de takken dikker te laten groeien.  

Na de bloei 

In de maand september gaan we handmatig de struiken helemaal uit de grond steken om ze klaar te 
maken voor de reis per boot naar de opslagruimte buiten de kas. Het varen doen we in de maand 
oktober. De akkers worden dan leeg gemaakt om ze weer te voorzien van een nieuwe verse laag 
bagger, die vol zit met voedingsstoffen.  

De vroeg bloeiende seringen in de tuin kunnen vanaf half november de kas in. Als het middel of laat 
bloeiende zijn, kunnen ze pas half januari of februari de kas in. Vandaar dat er in het begin maar één 
of twee soorten seringen op de veiling worden aangevoerd en pas in januari meer soorten 
beschikbaar zijn.  

In de kas proberen we het struikje te laten denken dat het voorjaar is. We brengen de temperatuur 
in kas naar ‘voorjaars temperatuur’. Als een soort voor het eerst de kas in gaat, is het altijd spannend 
of het struikje er ook echt aan toe is om uit de winterrust te komen. Ook dit heeft weer alles te 
maken met de weersomstandigheden in het najaar. Heeft het struikje nog geen zin om ‘wakker’ te 
worden, krijg je veel A2 kwaliteit en dus een opbrengt die niet voldoende is voor het werk dat je er 
twee jaar lang hebt in gestoken. Maar als het struikje wel klaar is voor het voorjaarsgevoel, gaat deze 
uitlopen. De blad uitlopers nemen veel voedingsstoffen weg voor de ontwikkeling van de bloem en 
worden handmatig weg gehaald.  

Na het pluizen duurt het nog ongeveer zeven dagen totdat de eerste takken rijp genoeg zijn om te 
oogsten. Hoe verder de bloem open is gekomen op de struik, des te beter de uitbloei en 
houdbaarheid. Als de eerste takken geknipt zijn van het struikje, dan zijn de andere takken binnen 
drie dagen allemaal rijp genoeg om te worden geoogst. De mooie lange takken worden als eerste 
geknipt. Omdat deze net wat warmer staan hebben ze altijd dikkere stelen en hebben zij ook de 
beste kwaliteit. De overige takken worden onder A2 kwaliteit geveild.  

Elke dag tijdens het knippen worden de takken gelijk op water gezet. De takken worden dan in de 
emmer naar de sorteerschuur gebracht waar de takken met de hand worden gecontroleerd en 
beoordeeld. Daarna bepaalt de machine de lengte van de stelen in stappen van 10cm.  



Tijdens en na het sorteren gaan de takken eerst weer op de emmers met water om vervolgens 
gebost te worden. Het bossen van de seringen is de laatste controle. Hier wordt de sortering nog een 
keer beoordeeld en worden de takken per tien gebost.  

Aan de bos wordt een zakje heestersnijbloemenvoedsel gehangen, deze is voor de bloemist om de 
bos ook in de winkel of verwerkingsruimte goed te kunnen behandelen. Tevens hangt er aan 
diezelfde tak ook een uniek label dat Jan aan elke bos bevestigt; hij is de enige seringenkweker die dit 
doet.  

Jan doet dit vooral voor de informatie welke via de QR-code op de mobiele telefoon is af te lezen, om 
zo de kopers/eindklanten de belangrijke informatie mee te geven over hoe de sering het beste op de 
vaas gezet kan worden om zo lang mogelijk van de bloeiende “parel" te kunnen genieten.  

Na het sorteren gaan de seringen een nacht de koelcel in. De takken kunnen zich nu onder de ideale 
omstandigheden volzuigen met water en voedingsstoffen. Zijn keuze om ze een nacht te bewaren 
geeft hem gelijk de mogelijkheid om de voorraad beschikbaar te maken voor zijn kopers. Hij zet dan 
alle soorten, lengten en kwaliteiten op de virtuele marktplaats welke rechtsreeks gekoppeld staat 
aan de webshops van zijn klanten. Hij is er dus een grote voorstander van om seringen vanuit de 
koelcel aan te bieden en de volgende ochtend af te sturen naar de klant die bijvoorbeeld een 
emmertje heeft afgeboekt. De rest van de voorraad, stuurt hij gelijktijdig mee naar de veiling. Daar 
worden ze in de aanvoer geplaatst voor de veiling van de volgende dag. Seringen in de koelcel zetten 
is totaal geen probleem en gaat niet ten koste van de houdbaarheid. Zeker als ze daarna voor het 
transport droog in een gaan, is het een voordeel. De takken zijn dan volgetrokken met water en goed 
gekoeld.  

Het volgroeide struikje 

Nu de takken verwerkt worden in een mooi arrangement waar ook ter wereld, is het tijd om het 
struikje zijn welverdiende reis terug te laten maken, zodat Jan deze kan vertroetelen en stimuleren 
om over twee jaar weer zijn mooiste takken en bloemen te laten zien in de kas.  

Hopelijk lukt het om de struik minimaal 50 keer in de kas te laten komen. Er staan struiken van wel 
100 jaar oud. Jammer genoeg kunnen struiken niet praten. Maar Jan hoopt dat als het struikje groot, 
volwassen en bejaard is, ze het volgende zou zeggen:  

“Die seringen specialist, welke mij gepassioneerd heeft verzorgd en mijn ontwikkeling niet in de weg 
heeft gestaan, moest eens weten hoe het nu is. Weet je nog dat hij zo bezig was met de optimale 
omstandigheden voor ons te creëren? Hij deed er alles aan wat in zijn vermogen lag om ons elke twee 
jaar weer te laten schitteren als een unieke Parel. Daar was hij toen al van overtuigd. Het reguleren 
van de verkoop met de webshops van zijn klanten was een schot in de roos. Hierdoor ben ik als 
seringenstruik blijven leven en heb ik elke twee jaar heel veel mensen een moment van emotionele 
herinneringen mogen laten beleven. Maar als hij nu eens kon zien hoe mijn mooie takken in deze tijd 
worden verhandeld, gaat dat zijn pet te boven en heeft hij van al zijn noeste energie en verslindende 
arbeid echt totaal geen spijt! Zijn bloed, zweet en tranen hebben echt bijgedragen om mij als struiken 
te zien uitgroeien tot wat ik nu ben.”  

Was getekend,  

Het Volgroeide Struikje! 
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