
Kom jij ook 

werken bij 

Huetink?



Voorjaar

In het voorjaar starten we eind maart met 
het planten van de aardbeienplanten. Dit 
werk doen we met een team van ongeveer 
7 mensen, inclusief de trekker chauffeur. 
Een klus van ongeveer 3 weken. Daarna 
starten we met het aanbrengen van de 
vaste beregening.

Afhankelijk van de groei van de aardbeien-
planten, beginnen we vanaf mei met het 
rijden met ons ligbed. Dit is een werktuig 
achter een trekker, waarop 15 mensen 
kunnen liggen. Dit ligbed wordt ingezet 
voor de aardbeienplantenteelt. 
Aardbeienbloemetjes worden weggehaald, 
onkruid in de rij wordt weggewied en in 
de loop van juni starten we met het ranken 
leggen. Dit werk gaat door tot ongeveer 
half juli.

Eind april, begin mei starten we ook met de 
aanleg van de vegetatiematten teelt. Voor 
deze klus hebben we meestal ongeveer 
4 mensen nodig. 
In de lelieteelt starten we vanaf half mei 
met de selectie van de partijen. Afwijkende 
planten verwijderen we hierbij. Dit doen 
we met een groep van 4-6 personen. 

Welkom bij Huetink

Op onze kwekerij zijn wij gespecialiseerd in het kweken van leliebollen, plantuitjes, aardbeien-
planten en vegetatiematten. Kortom een aantal bijzondere teelten. Uiteraard beschikken wij over 
een behoorlijk machinepark om al deze teelten zo gemakkelijk mogelijk uit te voeren. Echter niet 
alle werkzaamheden zijn volledig met machines te doen. Dan zijn goede toegewijde seizoen-
werknemers belangrijk voor ons. In deze folder leggen we u globaal uit voor welke werkzaam-
heden we jaarlijks mensen nodig hebben. Ook vertellen wij wat over het werken bij Huetink.



Zomer

Eind juni start het nakoppen van de lelies. 
Nadat de lelies met een machine gekopt zijn, 
worden de laatste bloemknoppen met de 
hand verwijderd. Dit doen we met een ploeg 
van ongeveer 8-20 personen afhankelijk van 
het seizoen moment. Dit werk gaat door tot 
ongeveer eind juli.

Wij proberen zoveel mogelijk onkruid 
machinaal te verwijderen. Echter bij al onze 
teelten, is het onvermijdelijk dat we ook 
handmatig moeten wieden. Dit werk komt 
ook regelmatig voor gedurende het teelt-
seizoen.

Najaar

Vanaf half oktober 
starten we met het 
oogsten en verwerken 
van de leliebollen. Elk 
jaar weer een arbeids-
intensieve periode 
waarbij we ongeveer 
45 mensen nodig heb-
ben, om alle bollen goed bij onze 
afnemers te krijgen. We zijn er trots op dat 
diverse mensen al 10-20 jaar ons helpen met 
het verwerken van de leliebollen. Dit 
garandeert de nodige ervaring en routine. 

Het werk bestaat grotendeels uit het los 
maken van de kluwen bollen, stelen trekken 
en het nalezen van de leliebollen. Het werk 
doen we in twee ploegen, een dag- en een 
nachtploeg. Deze ploegen wisselen na enkele 

weken.

De leliebollenverwerking 
duurt meestal zo’n twee 
en halve maand tot begin 
januari. Vanaf dat moment 
komt de rustigste periode 
van het jaar. Met een klein 
team mensen wordt in on-
geveer een maand tijd het 
lelieplantgoed verwerkt. 

Oogst vegetatiematten

In diverse periodes van het jaar worden de 
vegetatiematten gerold. Dit werk varieert 
behoorlijk en is zeer afhankelijk van de vraag 
van afnemers. Veelal wordt dit met een apart 
team mensen ingevuld. 



Huisvesting/
ziektekostenverzekering

Indien gewenst kunnen wij voor huisvesting zorg 
dragen. Daarvoor huren wij nette en goede 
woningen op een park. 
Tevens kunnen wij zorgen voor uw ziektekosten-
verzekering, zodat, indien nodig, u daar gebruik van 
kunt maken.
Vervoer van de huisvesting naar het werk, wordt via 
personenbussen georganiseerd.

De beschrijving van eerder genoemde werkzaam-
heden is uiteraard niet volledig, maar geeft wel een 
goed beeld van de activiteiten die we jaarrond met 
seizoenskrachten invullen.

Om al onze teelten tot een succes te maken, 
kunnen wij dus niet zonder goede toegewijde 
seizoenwerkers. Wij vinden het belangrijk dat je van 
aanpakken weet, collegiaal en sociaal bent en goed 
weet om te gaan met wisselende werkzaamheden. 

Met de juiste instelling komt dat zeker goed. Wij 
van Huetink proberen te zorgen voor een goede 
werksfeer en bij een mogelijk probleem, zorgen wij 
snel voor een juiste oplossing.

Interesse?

Hopelijk hebben wij jouw interesse weten op te 
wekken. In dat geval kun je je aanmelden bij onze 
contactpersonen. Zij kunnen jou informeren of en 
wanneer er werk bij Huetink is. 

Wij hopen je in de toekomst te mogen begroeten.

Sjaak en Henri Huetink 

Huetink Bloembollen Lemelerveld BV
Grensweg 23
8153 RB Lemelerveld - Holland
www.huetinklelies.nl


