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 Hart voor mens en bloem 
 

Een innovatieve tulpenkwekerij, met hart voor mens en bloem.  

Dat is Germaco. In 1988 begonnen als klein bedrijf met twee  

man personeel, een kwekerij van 17 hectare en een broeierij  

die 4 miljoen tulpen per jaar verwerkte. Nu een grootschalige  

onderneming met 190 hectare grond voor de tulpenteelt en  

een broeierij met een capaciteit van over de 100 miljoen tulpen per jaar.  

Het personeelsbestand van Germaco telt ruim honderd  

Nederlandse en buitenlandse medewerkers. 
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Passie voor ondernemen 

Grootschalig en efficiënt ondernemen. Dat is de passie 

van de broers Gerard, Marc en Cees de Wit. Niet je 

leven dromen, maar je dromen leven. Wij werken 

voortdurend aan het zo efficiënt mogelijk maken van 

ons productieproces. Dat doen wij door innovatief 

ondernemerschap en een steeds verdere 

automatisering van het productieproces. Maar ook 

door het creëren van goede arbeidsomstandigheden 

en een prettige werksfeer voor onze medewerkers. De 

passie voor tulpen kregen de broers mee van vader op 

zoon. Binnen Germaco heeft Gerard de algemene 

leiding en de verantwoordelijkheid voor het 

teelttechnische gedeelte. Marc’s hart ligt bij de 

mechanisatie en landwerkzaamheden van het bedrijf. 

Cees is HR-manager en hij verzorgt de afzet van de 

bollen en de bloemen.  

No-nonsense bedrijf 

Germaco is een echt no-nonsense bedrijf, waar we 

met elkaar samenwerken aan een mooi product. 

Onze tulpen vinden hun weg naar supermarkten in 

binnen- en vooral buitenland. 

Innovatief in tulpen 

Als voorloper in innovatie en technische 

ontwikkelingen werkte Germaco al in 1988 met 

de Sercom klimaatcomputer. Trots zijn we op de 

Germaco plukbak en broeikrat, beide door ons 

ontwikkelt. We stonden in de tulpenbroei 

vooraan bij de introductie van het 

containersysteem met volautomatisch vol- en 

leegzetten van containers. Verder hadden de 

eerste zelfrijdende kopmachine met cyclonen 

achterop omdat het gaas altijd vol kwam te zitten 

en stonden aan de wieg van de volautomatische 

bosmachine die eenmaal in gebruik werd 

genomen de gehele broeierij een enorme boost 

heeft gegeven. Tevens ontwikkelden we samen 

met Automated4u een volledig geautomatiseerd 

registratieprogramma voor de tulpen. 
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Onze missie 

 

Germaco BV is een innovatieve 

onderneming die de consument 

wil laten genieten van een mooi 

bos tulpen. Wij doen dit door 

met oog voor kwaliteit en milieu 

op grootschalige wijze tulpen te 

kweken en te broeien.  

Ons streven is winstgevendheid 

op de lange termijn. Dit door 

hoge opbrengsten in de teelt, 

weinig uitval en een hoge 

productiviteit in de broeierij. 

Met zijn allen zijn we 

verantwoordelijk voor het 

eindresultaat, waarbij plezier en 

voldoening in het werk van onze 

medewerkers voorop staat. 

Directie Marc (links), Gerard (midden, Cees (rechts) de Wit 
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1988 De broers Gerard en Marc de Wit richten met 
hulp van hun vader Cees Germaco 1 op. Het bedrijf 

bestaat uit een kwekerij van 17 hectare, een broeierij 
waar het eerste jaar 4 miljoen tulpen tot bloei 

worden gebracht met twee vaste personeelseden. De 
eerste jaren worden ook nog irissen geteeld, deze 

worden in de herfst buiten in bloei getrokken.

1990 De eerste tulpen in Frankrijk worden geteeld. Dit 
gebeurt bij Bordeaux en vindt plaats tot 2004. De 
eerste uitbreiding van de kassen vindt plaats, van 

2.400 naar 4.800 m2.

1991 Broer Cees treedt toe tot het bedrijf, nadat hij 
drie jaar in de bloemenexport heeft gewerkt. Vader 

Cees doet een stapje terug.

1992 Er komt weer een nieuwe kas bij. Op 
Germaco 1 gaan we daardoor met de 

ijstulpen erbij naar 15 miljoen tulpen per 
jaar.

1995 Afsluiting eerste termijn contracten 
voor supermarkten en de start van het 

maken van boeketten. Einde irissenteelt.

1996 Germaco begint met het broeien van 
zantedeschia. Dit vindt plaats tot 2006.

 

 

 

De highlights van toen tot nu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Track and trace 

Samen met onze automatiseerder hebben wij 

een modern track-and-trace systeem ontwikkeld. 

Hiermee kunnen we elke bloembol volgen vanaf 

dat deze op het land gerooid word totdat de 

bloem ons bedrijf verlaat. Zo kennen we de 

volledige historie van elke bloem. 
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1997 Eerste prijs op de Westfriese Flora, 
destijds de grootste tulpententoonstelling. 

1998 Opening Germaco 2. De kwekerij 
wordt uitgebreid naar 90 hectare, de 

broeierij naar 35 miljoen tulpen per jaar. De 
eerste buitenlandse werknemers komen in 

dienst.

2002 Verdubbeling kasoppervlakte 
Germaco 2. De kwekerij en broeierij 

groeien mee. Opening eerste 
appartementencomplex voor buitenlandse 

werknemers, met onder meer 
fitnessfaciliteiten, een recreatieruimte, 
sauna en zwembad. Deze vervangen de 
eerdere woonunits, wat een grote stap 

vooruit qua wooncomfort voor het 
personeel betekent. Germaco is een 
pionier op dit gebied in de agrarische 

sector.        Start waterbroei.

2007 Door de omschakeling 
naar 1,80 meter spoorbreedte 

in de bollenteelt zijn veel 
nieuwe machines nodig of 

moeten bestaande machines 
worden omgebouwd. 

2010 Eerste automatische 
bosmachine wordt in gebruik 

genomen, afscheid van de 
boekettenafdeling.

2011 Uitbreiding Germaco 2 
met een tweede laag. De 
kwekerij groeit naar 150 

hectare, de broeierij naar 80 
miljoen tulpen en het aantal 

bosmachines wordt uitgebreid 
tot zes. Het tweede 

werknemersverblijf wordt 
geopend. 

2012 De laatste ijstulpen worden 
gebroeid. Het tulpenseizoen 
start nu na de kerst en loopt 

door tot begin mei. Ook worden 
voor het laatst tulpen op 

potgrond gebroeid; voortaan 
komen alle bloemen van 

waterbroei.

2014 De nieuwste 
ontbolmachines zijn in gebruik 

genomen. De maximale 
verwerkingscapaciteit groeit 
naar 100.000 tulpen per uur. 

Met een open dag wordt op 11 
januari het 25-jarig jubileum 

gevierd. 

2017 Opening Germaco 3. De 
tulpenteelt groeit naar 190 

hectare. Op Germaco 2 worden 
de kassen weer uitgebreid en in 
2018 word de 2e laag in gebruik 

genomen waardoor de maximale 
capaciteit nu boven de 100 

miljoen tulpen komt te liggen.
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Bloembollenteelt 
 

Het telen van tulpenbollen gebeurt op 190 hectare tulpenvelden in de Flevopolder, 

Noordoostpolder, Zeeuws Vlaanderen en Duitsland. De kleine bollen die we hier 

planten, groeien in zeven maanden uit tot broeibare tulpenbollen. 
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Planten 

Het productieproces begint in september en oktober 

met de plantgoedselectie. Beschadigd en ziek 

plantgoed wordt machinaal en daarna met een visuele 

controle verwijderd. Zo blijft alleen het beste 

plantgoed over.  

 

In oktober en november worden de bollen geplant. 

Onze plantmachine wordt aangestuurd door een met 

gps bestuurde tractor. Die is zo nauwkeurig dat we de 

bedden kaarsrecht kunnen planten met minder dan 

een centimeter speling. Planten doen we met een 

dubbelnet. Dat houdt in dat de bollen tussen twee 

netten liggen. Voorafgaand aan het planten wordt het 

land geploegd, gespit of gefreesd. Al onze bollen 

worden met één plantmachine geplant in een 

drieploegendienst.  

Beregenen 

De tulpen worden naar behoefte tot wel acht keer 

per seizoen beregend. Sensoren van Dacom 

monitoren sinds 2008 continu het vochtgehalte in 

de bodem, waardoor we precies op tijd de juiste 

hoeveelheid water kunnen geven. 

Selectie en koppen 

In maart en april selecteren we de tulpen op het 

blad met selectiekarren. Vanaf de bloei gaan we 

lopend door de percelen. De virusplanten 

worden dan handmatig doodgespoten.  

 

In mei koppen we de tulpen. Dit houdt in dat de 

bloem wordt verwijderd. Hierdoor gaan de 

belangrijke voedingsstoffen niet naar de bloem 

maar naar de bol, waardoor deze gaat groeien. 

Het koppen gebeurt eerst machinaal, daarna 

worden de tulpen handmatig nagekopt. 
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Verwerking 

Als de bollen goed droog zijn, worden ze het liefst na 

24 uur al gepeld en gesorteerd bij Germaco 2. Dit doen 

we met twee sorteerlijnen van 1.60 meter breed. Deze 

zijn ook in 2 ploegen diensten bemand. Een derde 

sorteerlijn staat op Germaco 1 speciaal voor het onder 

eind en het plantgoed. De sorteerlijnen zijn volledig 

aangepast aan de hoge eisen van Germaco, om 

beschadiging van de bollen te voorkomen en de kans 

op ziektes te minimaliseren. 

Spoelen en drogen 

Alle geoogste bollen worden zo snel mogelijk naar 

Germaco 1 vervoerd. Bij Germaco 1 worden de 

bollen gespoeld of gaan over de rollensorteerder als 

we ze niet spoelen. Hierna gaan ze meteen door een 

gedeeltelijk zelf ontwikkelde droogtunnel waar ze 

binnen 1 uur al hand droog zijn. Met deze 

droogtunnel waren we samen met een andere 

kweker de eerste in 2018. Hierna gaan ze nog een 

kleine dag voor droogwanden. In de avonduren 

werkt een tweede ploeg door om alle bollen zo snel 

mogelijk na het rooien te spoelen en te drogen. 

Oogsten en rooien 

De oogst vindt plaats vanaf half juni tot begin 

augustus. Voor het rooien maken we gebruik van 

twee rooimachines, we werken zo nodig met vier 

rooiploegen. Zo kunnen we 24 uur per dag rooien 

en is de maximale dagelijkse capaciteit maar 

liefst 8 hectare. 

Kunstmest en spuiten 

Op basis van de bodemmonsters die we 

regelmatig nemen, strooien we enkele keren per 

seizoen kunstmest over onze tulpen. Daarnaast 

gaan we regelmatig met onze spuittractor over 

de percelen om de tulpen van een 

beschermlaagje tegen schimmels te voorzien. 

Ook spuiten we met een luizenmiddel om te 

voorkomen dat de luizen virussen overbrengen. 
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Broeien 
 

In onze broeierij brengen we de tulpenbollen tot bloei, waarna we ze verpakken in 

bundels van vijf bossen. Dit doen we van eind december tot begin mei. Sinds 2012 

broeien we onze tulpen alleen nog maar op water. Dat is schoner en 

milieuvriendelijker dan het broeien op potgrond. We gebruiken voornamelijk bollen 

van eigen teelt. Daardoor lopen we minder risico op verborgen gebreken, zoals 

ziektes of een slechte bolinhoud. Verder zijn we sinds 2015 het eerste grote bedrijf 

dat al ons water recirculeert en ontsmet d.m.v. ozon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparatie 

Als de bollen binnenkomen, worden ze opgeslagen in 

klimaatcellen. Hier dienen we continu een klein beetje 

ozon toe om schimmels geen kans te geven. Van elke 

tulpensoort wordt regelmatig een aantal bollen 

doorgesneden om te beoordelen in welk stadium ze 

zich bevinden. Als ze het juiste stadium hebben 

bereikt, kunnen we ze verder gaan behandelen. We 

gaan nu de winter nabootsen, zodat de tulpen al in 

januari in bloei staan.  

Volzetten  

Het volzetten op Germaco 2 gebeurt 

volautomatisch met een geïntegreerde 

krattenwasser. Voordat de tulpen naar de kas 

gaan, wordt het water ververst. 

Opplanten en beworteling 

In oktober beginnen we met het opplanten van de 

tulpenbollen. Dit houdt in dat we ze op kratjes met een 

spijkerbedbodem prikken. De kratjes plaatsen we 

gedurende twee à drie weken in de koelcel. Hier 

maken de bollen wortels en beginnen de pennen te 

groeien. Als de pennen lang genoeg zijn gaan de bollen 

naar de kas. 
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Oogst en verwerking 

Als het juiste plukstadium bereikt is, komen de 

containers langs de drie oogstlijnen. Aan 

weerszijden staan medewerkers om de tulpen te 

oogsten, waarna ze via een oplegband worden 

vervoerd naar de ontbolmachines van Potveer. 

De ontbolde tulpen gaan in de bosmachines van 

Havatec. Deze sorteert ze op lengte en/of kleur 

en maakt er automatisch bossen van. De bossen 

worden daarna handmatig met vijf tegelijk in 

papier gerold.  

 

 

Aflevering  

Na drie uur productie hebben we een volle 

trailer. De bossen tulpen worden dan opgehaald 

door L&M, bloemengroothandel uit Rijnsburg . Zij 

zorgen voor de verdere distributie naar afnemers 

in binnen- en buitenland. 

Klimaatcontrole 
We controleren dagelijks de ontwikkeling van de bol en 

het gewas, van de preparatie tot aan de bloei. Dit doen 

we zowel met een klimaatcomputer (Sercom) als visueel.  

 

Containersysteem 

Bij Germaco 2 werken we met een volautomatisch 

containersysteem van Van Zaal. De tulpen worden in  de 

kas gebroeid onder 2 lagen met de modernste 

ledverlichting sinds januari 2018.  
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 De motor van ons bedrijf:  
Onze medewerkers 
 

Onze medewerkers vormen de drijvende kracht achter ons bedrijf. Wij geloven dat 

alleen werken met plezier zorgt voor de beste prestaties. Daarom doen we er veel 

aan om een prettige werkplek en goede huisvesting voor onze mensen te creëren. 

Met als doel een goede sfeer en een hecht team, waarin iedereen die bij Germaco 

werkt zich verbonden voelt met elkaar. 
 

 

 

 

  

Internationaal georiënteerd 
Ons personeelsbestand bestaat uit Nederlanders 

en medewerkers uit andere Europese landen. In 

het seizoen krijgt ons team van fulltime 

medewerkers versterking van tijdelijke krachten. Er 

werken dan ruim honderd mensen bij Germaco. 

Niet alleen veel vaste krachten zijn al jaren 

werkzaam bij ons bedrijf, ook tijdelijke 

medewerkers keren meestal elk jaar bij ons terug. 

 
Technische dienst 
 
Germaco beschikt over een eigen technische 

dienst. Deze houdt zich bezig met het onderhoud 

van onze machines, elektrische installaties en de 

koeling. Daarnaast reviseert de technische dienst 

bestaande machines en bouwt zij nieuwe. Met als 

resultaat: machines die perfect zijn afgestemd op 

onze wensen. 

Ondersteunende krachten 

Al jaren zijn we heel blij met onze dames op de 

administratie. Samen vormen ze een goed team, 

waar we altijd van op aan kunnen. 

‘Als je goed bent voor je personeel,  

is je personeel goed voor jou.’ 
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Leuke én nuttige activiteiten  
Om het team hecht te houden, organiseren wij 

regelmatig leuke activiteiten, zoals het happy hour 

op vrijdag. Ter afsluiting van het bollenseizoen is er 

een heerlijke barbecue met sport en spel, veel lol 

en plezier verzekert. Omdat we de gezondheid van 

onze medewerkers belangrijk vinden, zorgen we 

elke dag voor vers fruit en verantwoorde 

werkkleding. Voor de broodnodige ontspanning 

kunnen zij gebruik maken van de sauna en een 

fitnessruimte met zwembad. Het middenkader 

bieden we scholing aan binnen hun vakgebied, 

bijvoorbeeld een spuit-, EHBO-, taal- of office 

cursus. 
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Geerling 4b en 9 
1611 BT  Bovenkarspel 
 
T: 0031-228-522000 
E: info@germaco.nl 
W: www.germaco.nl  


