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Wist je dat mensen over de gehele wereld genieten van 
bloemen die hun oorsprong in Westerveld hebben? Maatschap 
Joling uit Dwingeloo is een van de trotse bollentelers in 
Westerveld die bloembollen teelt die vervolgens de hele 
wereld over gaan. 

In het voorjaar kleuren ook in Drenthe vele tulpenvelden 
het landschap. Zo eind april staan de meeste tulpen in bloei. 
Jaarlijks bewonderen vele geïnteresseerden de tulpen aan 
de hand van de fiets- en autoroutes die Dieneke Joling uitzet 
langs de bloeiende tulpenpercelen. Download de routes van de 
website van Joling en geniet!

Tulpenpracht bij nacht
Jaarlijks organiseren de bollentelers in het laatste weekend 
van april een heel bijzondere autoroute: Tulpenpracht bij 
nacht. De bloeiende bollenvelden worden ’s avonds bijgelicht 
met een magisch resultaat. De autoroute leidt je langs 
verschillende belichte bollenvelden. Hou de Facebookpagina 
Tulpenprachtbijnacht in de gaten of de route dit jaar vanwege 
corona georganiseerd gaat worden. 

Pioenrozen
Als de tulpen zijn gekopt, nemen eind mei, begin juni de 
pioenrozen het over om het landschap in bloei te zetten. Ook 
langs de pioenenvelden zet Dieneke een mooie fietsroute uit 
zodat je volop kunt genieten van deze prachtige bloem. 

Bloemenkraam en tulpenpluktuin
Een bloemetje op tafel? Uiteraard pluk je geen bloemen uit 
de velden. In de Tulpenpluktuin van een collega-teler aan de 
rand van Beilen mag je wél zelf je tulpen plukken. Van half mei 
tot half augustus kun je mooie pioenenboeketten kopen in de 
bloemenkraam van Maatschap Joling aan Achter de Bargen 1 in 
Dwingeloo. 

Trotse bollenboeren 
in Westerveld

Biologische bloemen 
Albert Joling verdiepte zich de afgelopen jaren in het 
biologisch telen van pioenrozen. Hij kocht een biologisch 
perceel van 3 bunder en liet daar op biologische manier 
270.000 takken pioenrozen groeien. Hij kocht een 
schoffeltuig voor het onkruid en liet vele medewerkers 
er wieden. Met prachtige biologische pioenrozen tot 
gevolg. 

Maar… slechts 10% van de takken kreeg hij verkocht. 
Omdat de vraag van de consument naar biologische 
bloemen te laag is, willen inkopers het niet inkopen 
voor de (duurdere) biologische prijs.

De mooiste bloem  
voor de laagste prijs
De huidige consument wil een kwalitatief mooie en 
goede bloem en wil daarvoor de laagste prijs betalen. 
Dit ondervonden ze bij Joling ook op lokale schaal. De 
biologische pioenen werden namelijk ook in de eigen 
bloemenkraam verkocht, naast de regulier geteelde 
bloemen. Het resultaat was verbluffend duidelijk: De 
reguliere bloemen vonden gretig aftrek, de duurdere, 
biologisch geteelde bloemen bleven staan. 

Teleurgesteld liet Albert zijn biologische plannen varen. 
‘Ik denk écht dat het met pioenrozen mogelijk is, maar 
de werelden liggen nu nog te ver uit elkaar. En wij zijn 
ook gewoon een bedrijf, geen liefdadigheidsinstelling, 
dus we kunnen niet tien jaar dit blijven doen, wachtende 
tot de markt er klaar voor is.’
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