Inspiratie is sortiment
Het sortiment waarmee wij werken, is divers in vorm en
kleur. Wij kiezen bewust voor exclusiviteit. Onze kraam
bestaat uit onderscheidende soorten die zichzelf hebben
bewezen als het gaat om groei, gezondheid en

Wij hechten veel waarde aan vernieuwing
gebruikswaarde. Om de afzetkansen te vergroten, werken
wij vooral met soorten die voor verschillende toepassingen
inzetbaar zijn. Daarbij gaat het om soorten die niet alleen
geschikt zijn voor de droogverkoop, maar ook voor de
broeierij. Met name in dat segment van de markt zien wij
kansen voor groei, en dat geldt zeker voor de broeierij van
bollen-op-pot.
Wij hechten veel waarde aan vernieuwing, het aloude
‘stilstand is achteruitgang’ is nog altijd onverminderd van
kracht. Vanuit die gedachte hebben wij in de afgelopen jaren
een eigen veredelingsprogramma ontwikkeld. Door vanuit
onze eigen visie te veredelen, kunnen we niet alleen blijven

Bodem, leven onder je voeten

vernieuwen, maar ook soorten op de markt brengen die aan
onze hoge kwaliteitseisen voldoen en tegemoet komen aan
de behoefte die wij ervaren in de markt.

Zestig jaar na de oprichting van Q.J. Vink & Zn. staat de
derde generatie aan het roer van de bloembollenkwekerij.
De jonge ondernemers kunnen zich volledig vinden in
de visie van hun voorgangers. Centraal daarin staan
uitgangspunten als dynamisch en innovatief ondernemen
en vooral: lekker werken. Want bij Vink is niet alleen het
product belangrijk, de mens staat centraal. Het is zelfs
vastgelegd in het bedrijfsreglement van de bloembollenkwekerij dat de medewerker altijd op de eerste plaats komt.
Dat verklaart mede waarom Vink een groot aantal lange
dienstverbanden kent.

De gedachte ‘wat goed is, verkoopt zichzelf’ is in deze tijd
niet meer van toepassing. De wereld wordt overvoerd met
mooie, nieuwe producten en zie daartussen maar eens op te
vallen. Wij helpen onze afnemers dan ook om onze soorten
op een onderscheidende manier in de markt te zetten,
bijvoorbeeld door goed marketingmateriaal aan te leveren
met aansprekende fotografie. Als zij daarmee de aandacht

een eigen veredelingsprogramma ontwikkeld
van hun klanten weten te vangen, profiteren onze producten
daarvan mee. Door met elkaar samen te werken, bereik je
meer, dat is altijd ons uitgangspunt geweest. Op deze wijze
worden ook in samenspraak met de afnemers concepten
ontwikkeld als bijv. de Matrixline, om op deze wijze een
produktgroep uniform te promoten.

Toekomst in bloeiend Zijpe

Ons bedrijf groeit mee met de vraag vanuit de markt.
Om daaraan te kunnen blijven voldoen, laten we in 2013
een nieuwe verwerkingsschuur met laaddok bouwen voor
de nieuwe lelieverwerkingslijn. Met deze uitbreiding neemt
de verwerkingscapaciteit toe, zodat er meer rust ontstaat
voor de medewerkers en het bedrijf zich toch
kan blijven ontwikkelen.

De bodem is voor het gewas wat een fundament is voor een
huis. Als het fundament niet goed is, zal het huis verzakken
en blijft er uiteindelijk niets goeds over. Zo kan een bloembol
alleen gedijen in een gezonde bodem die de bol de voeding
geeft die hij nodig heeft. Niet voor niets hebben wij altijd
al veel zorg en aandacht besteed aan de kwaliteit van de
bodem. Een gezonde bodem is immers een voorwaarde voor
een gezond product.
In de afgelopen jaren hebben we op allerlei manieren de
kwaliteit van de bodem een impuls gegeven, op een
duurzame manier. Begin jaren 80 reden we het bollenafval
uit over het land om dit vervolgens in de bodem te
verwerken. Lange tijd hebben we de bodem versterkt met
behulp van een mengsel van houtsnippers en compost.
Later gingen we ook zelf ons bollenafval composteren.
Op deze manier konden wij ons organisch afval verwerken
en opwaarderen. Hiermee bereikten we zulke goede
resultaten dat we er nu nog mee werken.
Bollenteelt is vergelijkbaar met topsport. Een gezonde
voeding en ondersteuning zijn belangrijk, maar ook rust
mag niet ontbreken.

Daarom hebben we in ons teeltprogramma een zorgvuldige
afwisseling aangebracht tussen bollenteelt en andere
teelten, zoals groente en groenbemesters. Ook inundatie
van de gronden ontbreekt niet in het teeltplan.
Om zoveel mogelijk kennis te vergaren rondom de conditie
van de bodem, hebben wij in de afgelopen jaren aan
diverse projecten meegewerkt, zoals ‘Op goede gronden’,
dat een handleiding voor compostering heeft opgeleverd,
en ‘Goeddoorgrond’ dat daarop volgde. De beide projecten
hebben ons bewezen dat – naast een goede
vochthuishouding en structuuronderhoud – een
uitgebalanceerde compostering daadwerkelijk tot een hoge
mate van ziektebestendigheid van de bodem leidt.

Het veredelingswerk zal de
komende jaren zijn vruchten
gaan afwerpen. Soorten die
nu nog in de selectiefase
zitten en inmiddels een

nummer hebben, worden over niet al te lange tijd op de
markt geïntroduceerd. De kwaliteit van onze producten
testen we in onze eigen kas, waar ook een deel van het
selectiewerk plaatsvindt.
Samenwerking is altijd al een rode draad geweest in de
historie van Q.J. Vink & Zn. Dat zal de komende jaren niet

de mens staat centraal bij Vink
veranderen. Door de krachten te bundelen kun je immers
betere resultaten behalen en veelal efficiënter en effectiever
werken. Voorwaarde voor een succesvol samenwerkingsverband blijft dat beide partners elkaar meerwaarde
kunnen bieden.
Wat ook onveranderd blijft, is dat Vink oog heeft voor zijn
omgeving. Onze bloembollenkwekerij staat letterlijk en
figuurlijk midden in de samenleving en
zet haar deuren geregeld open voor
haar omgeving. Q.J. Vink & Zn.
hoopt nog vele jaren op
deze voet te kunnen blijven
onder-nemen, als bloeiend
bedrijf in de polder Zijpe.

info@vinkholland.nl
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