TUINDERS IN BEELD
<fotobijschrift> De broers Rochus (links) en David van Tuijl bepleiten vaste
dienstverbanden in hun chrysantenkwekerijen in Brakel en Zuilichem (foto Bas
Moerman)

'Vast personeel is meer betrokken'
'Risico nemen we voor lief'
Glastuinbouw is bepalend voor het aangezicht van de Bommelerwaard en Neerijnen.
Velen zien de kassen alleen aan de buitenkant; weinigen weten wat zich onder de glazen
daken afspeelt. Daarom gaat De Toren van tijd tot tijd op bezoek bij tuinders.
Gesprekken over ambities, tegenvallers, werk en privé. Vandaag de broers Rochus en
David van Tuijl, chrysantenkwekers in Zuilichem.
Door Bas Moerman
ZUILICHEM - Een opmerkelijk geluid in een tijd waarin weinig ondernemers het aandurven
vast personeel in dienst te nemen. Rochus en David van Tuijl houden een warm pleidooi voor
vaste dienstverbanden. In hun chrysantenkwekerijen Darolin en Rodalin, gevestigd in Brakel
en Zuilichem en samen jaarlijks goed voor 28 miljoen 'stelen', staan 25 mensen op de
loonlijst. "Op één na allemaal uit de regio", aldus de broers. "Stuk voor stuk trouwe
medewerkers van wie de meeste al lang bij ons zijn. Ze zijn betrokken en vakkundig en
voelen zich verbonden met ons bedrijf. Dat komt de productiviteit en de kwaliteit ten goede."
Het tweetal realiseert zich dat ze met de vaste contracten ook risico lopen, maar dat nemen ze
voor lief.
Het familiebedrijf, dat actief is op drie locaties in de Bommelerwaard en dat zijn producten
afzet onder de naam Linflowers, heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot 1880, het jaar
waarin overgrootvader Hendrik een tuinbouwbedrijf startte. Sedert 1974 legt men zich toe op
chrysantenteelt. De huidige eigenaars namen de kwekerij in 1993 over van vader Leendert, in
het dorp 'Lin' genoemd. Dat verklaart de afzetnaam Linflowers. De afgelopen decennia
maakte de onderneming een spectaculaire groei door. Klap op de vuurpijl was de opening van
een 76000 m2 tellende kas in Zuilichem, eerder dit jaar. Het logo dat de werkkleding van de
medewerkers en de verpakking van de eindproducten siert, is het middeleeuwse
familiewapen.
Hoewel men ook rechtstreeks verkoopt, gaan de meeste bossen naar de veilingen in Aalsmeer
en Naaldwijk. De helft belandt in vazen op het West-Europese vasteland, een kwart gaat naar
Engeland en een even groot deel is bestemd voor de Oost-Europese en Russische markt.
Over opvolging in het familiebedrijf hebben de Van Tuijltjes zich nooit zorgen hoeven
maken. Kinderrijke gezinnen zijn de norm. De huidige eigenaars hebben acht broers en
zussen, van wie er nóg twee het tuindersvak kozen. David, de jongste, heeft vier kinderen.
Rochus maar liefst elf.
De serie 'Tuinder in beeld' wordt gemaakt in samenwerking met Glastuinbouwpact
Bommelerwaard & Neerijnen. De netwerkorganisatie van en voor tuinders in de regio staat
open voor reacties op de artikelen en voor vragen over relevante onderwerpen, en verwijst
voor contactgegevens naar haar website www.glastuinbouwpactbommelerwaard.nl.

