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bedrijfsinformatie. 

 

Wij zijn een tulpenkweekbedrijf. Dit houd in dat wij tulpenbollen produceren en deze 

oogsten. Vervolgens worden de grootste bollen er uit gesorteerd en worden deze bij de 

winterdag in bloei getrokken. Deze bloemen gaan naar de veiling om vervolgens weer 

verkocht te worden in de winkel. 

Wij telen  +/- 8,5 ha tulpen op het land voor de productie van bollen. De oogst van deze 

bollen +/-  4,5 miljoen stuks gaan de broeierij in om een bloem van te oogsten of worden 

verkocht. 

Afhankelijk van het seizoen is het net waar we je voor vragen om te helpen: 

- In de zomer vragen we je om te helpen met de oogst van de tulpenbollen en de 

verwerking hiervan. 

De werkzaamheden omvatten globaal het volgende: 

Het rooien van de bollen 

Het schonen en sorteren van bollen 

Het pellen (dit wordt door scholieren gedaan) en vervolgens sorteren in diverse maten 

van de bollen 

Het aflevering klaar maken van verkochte bollen 

En vervolgens het plantgoed weer sorteren. 

- In de herfst en winter vragen we jou om  ons te helpen bij de werkzaam heden die 

nodig zijn om van de bol een bloem te kweken en deze klaar te maken voor 

verzending naar de veiling. 

De werkzaamheden omvatten globaal het volgende: z.o.z. 

http://www.waddenpracht.nl/


Het op bakken prikken van de bollen (wordt het meest op zaterdag gedaan door scholieren) 

De bakken met opgeprikte bollen op rolcontainers plaatsen ( +/- 3 keer per week) 

Het oogsten van de bloemen (2 keer per dag) 

Het verwerken en veiling klaarmaken van de bloemen (dagelijks behalve zondag) 

Het opruimen en schoonspoelen van lege bakken zodat deze weer klaar staan voor de 

volgende ronde 

Wij beginnen ’s morgens om 7:30 uur en streven er naar om 16:30 er mee te stoppen. Dit is 

enigszins afhankelijk van de hoeveelheid bloemen die er per dag klaar zijn. 

Er is geen vast personeel. Er wordt alleen met seizoen medewerkers gewerkt. 

Is jou nieuwsgierigheid geprikkeld en ben je flexibel in de arbeid tijden en dagen dan wil ik je 

uitdagen voor een gesprek en bezoek op ons bedrijf. 

 

Aanmeld formulier 

Roepnaam : 

Achternaam : 

Adres  : 

Pc   : 

Woonplaats: 

Geb.datum : 

Telefoon : 

Mobiel  : 

E-mail  : 

 

Voor meer informatie kun je bellen 06-50573756 of mailen naar koos@waddenpracht.nl 
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