ZOMERBLOEMEN

PIOENENKWEKER WIM VRIEND

‘Apart sortiment brengt altij
Met veilingprijzen van 12-15
cent per tak brengt het gewone pioenensortiment half juni
te weinig op. “Maar met goede soorten met dikke knoppen maak je echt wel geld”,
zegt Wim Vriend (Andijk), die
zich heeft gespecialiseerd in
de stekproductie van een aantal bijzondere soorten.

Wim Vriend: “Ik sta achter mijn soorten’
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B

ij Wim Vriend (70) te Andijk moet je
niet zijn voor pioenen in het massasortiment. Op zijn perfect verzorgde tuin
tref je alleen bijzondere soorten aan, waarvan
hij met een stuk of zeven cultivars behoorlijk
aan de weg timmert. In de moeilijke, gele kleur
teelt Vriend bijvoorbeeld de vroegbloeiende
‘Lemon Chiffon’, wiens grote, prachtige bloemen na het derde jaar ook nog helemaal dubbel worden. Hij wijst verder op de donkerrode,

laatbloeiende ‘Old Faithful’ en de oranjeachtige,
middenvroege ‘Lorelei’. Zeer fraai is de zalmroze ‘Etched Salmon’. Er zijn veel rode pioenen,
maar volgens Vriend is er maar één echte rode
en dat is zijn semi-dubbele ‘The Machinack
Grand’. ‘In alle rode pioenen zit wel wat blauw
maar bij ‘The Machinack Grand’ zijn zelfs de
stekken (wortelstokken) van binnen rood’. Een
andere topper is ‘Command Performance’, een
vroege, rode cultivar die opvalt door zijn enorme knoppen en eveneens enorme bloemen,
die bovendien minstens tien dagen op de vaas

De eerste en meerjarige pioenen van Vriend gedijen goed op de Andijkse klei
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staan. Op de Pioenenshow van de Keukenhof
won ‘Command Performance’ de eerste prijs
in de categorie bijzondere pioenen. We zien
ook nog ‘Coral Sunset’, een cultivar waarmee
hij op Keukenhof hoog scoorde in de categorie consumentenkeuze. “Maar eigenlijk ben ik
al weer verder”. Ook zien we nog de witte ‘Bowl
of Cream’.

AMERIKA
Een goede presentatie, dikke knoppen en voldoende productiviteit - na vier jaar 12-15 ste-

jd geld op’
len per plant - dat zijn de eisen die Wim aan
zijn pioenen stelt. Omdat hij zelf niet veredelt,
speurt hij stad en land af naar soorten die aan
deze eisen voldoen. De meeste van zijn soorten
vindt hij in Amerika. Zo bezoekt hij regelmatig
de shows van de American Peony Society. Voor
een geschikt soort moet soms fors betaald worden, ‘maar als ik ze wil krijg ik ze ook’.
De liefde van Vriend voor pioenen dateert
van zo’n 20 jaar geleden. “Ik vond het een leuke bloem. Het is een echte seizoensbloem, die
iedereen wil hebben”. Hij heeft ook een aantal
jaren gesneden, maar gezien het werk dat dit
met zich meebrengt legt hij zich tegenwoordig
alleen toe op de stekproductie. Dat gebeurt van
tweejarige planten, waarbij ruwweg de helft
verkocht wordt en de helft gebruikt wordt voor
de eigen vermeerdering. Na het rooien, in september, wordt het gerooide product gedeeld,
gekookt en ontsmet waarna het onmiddellijk
de grond in gaat. “Een pioen hoort in de grond”,
zegt Wim. Een kwaliteitskweker zal altijd in het
najaar planten, dan kunnen er voor de winter al
wortels gevormd worden. Alleen ‘stekkenboeren’ die wat overhouden, willen dat nog wel
eens in het voorjaar opplanten. Het deel dat
verkocht wordt - stekken in de maat 3-5 - gaat
vooral naar professionele bloemenkwekers.
“Die kennen onze kwaliteit en kopen mijn soorten aan om in het betere sortiment te komen”.
Gezien het bijzondere sortiment, zijn z’n stekken niet goedkoop. “Maar ik sta achter mijn
soorten. Ik maak wel eens de afspraak dat als
een soort niet bevalt, ik het na twee jaar voor
dezelfde prijs terugneem”. Hij teelt zijn drie-

‘Coral Sunset’

‘Etched Salmon’
kwart hectare pioenen op drie hectare eigen
grond. Dat maakt een ruime vruchtwisseling
mogelijk. De zware Andijkse klei geeft Vriends
pioenen extra power mee. “Pioenen van het
zand lopen een jaar achter bij kleipioenen”.

RAUW
Vriend vindt het jammer dat de consument
nogal eens teleurgesteld raakt in pioenen
omdat ze niet open gaan doordat ze te rauw
zijn aangevoerd. Dat is in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de kweker, maar

ook de veiling zou hier paal en perk aan moeten stellen, vindt hij. Tezamen met de grote
aanvoer is dit misschien wel een van de redenen waarom de pioenenprijzen op de veiling
momenteel voor de massasoorten niet boven
de 14-15 cent uit komen. Dat is te weinig voor
een rendabele teelt, terwijl dat helemaal niet
nodig is. “Met goede soorten met dikke knoppen die goed opengaan en een lang vaasleven
hebben, kun je als bloemenkweker zeker geld
maken”, zegt Vriend.

‘Old Faithfull’
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