BROEIERIJ

TIM VAN SCHAGEN:

‘Broeierij Fritillaria echt vo
Bij Giaflowers in Heerhugowaard gaat het niet om de grote
getallen. Maar met in totaal 1 miljoen stelen is het bedrijf van
Tim van Schagen toch een belangrijke speler. De reden is helder: het hoofdgewas in de broeierij is hier Fritillaria. En dat al
zestien jaar.
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H

alf april is het al bijna weer gedaan met
de broeierij bij Giaflowers in Heerhugowaard. De laatste partijen staan
tegen de bloei aan. Hier geen massa’s tulpen
of potjes vol met narcis of hyacint, maar een
bonte verzameling Fritillaria. Geen doorsnee
gewas voor de broeierij, maar wel een artikel
dat in steeds meer bloemenwinkels te zien is.
In totaal produceert Giaflowers tussen januari en april zo’n 1 miljoen stelen, waarvan Fritillaria meleagris (kievitseitje) de hoofdmoot
vormt, gevolgd door F. uva-vulpis. Hoe komt
een bedrijf op het idee om hier mee aan de slag
te gaan?

PASSIE
Achter Giaflowers gaat eigenaar Tim van Schagen schuil, die samen met zijn ouders en enkele part-time medewerkers het bedrijf runt. De
basis voor het bedrijf werd gelegd door zijn
vader Niek van Schagen, die naast zijn baan als
conciërge tijd en energie had om met de broeierij van Fritillaria meleagris te beginnen. “Mijn
vader vond dat een mooi gewas om te gaan

broeien. Heel lang heeft hij dat naast zijn werk
gedaan, altijd op kleine schaal.” Die interesse
in bijzondere bolgewassen die zijn vader heeft,
is doorgegeven aan Tim. “Ik ben ook verzot op
bloembollen in de breedste zin van het woord,
maar met name Fritillaria.

‘Juist bij Fritillaria is
de kwaliteit van het

Fritillaria imperialis is een van de specialiteiten bij Giaﬂowers

uitgangsmateriaal van groot
belang’
Dat heb ik al van jongs af aan. Vaak is het
gewoon de kick om een soort gezond in bloei
te krijgen.” Een keuze voor de AOC Hoorn was
dan ook voor de hand liggend. Na enkele jaren
elders te hebben gewerkt koos hij ervoor om
het bedrijf van zijn vader voort te zetten en
uit te breiden. “We hebben nu 4.000 meter kas
waarvan we 1.500 meter gebruiken om in vier
maanden tijd een heel gevarieerd sortiment

Fritillaria te broeien. In totaal hadden we dit
seizoen veertien variëteiten. Na Fritillaria volgt
nog wat Allium, met name Allium schubertii en
‘Violet Beauty’.”

ECHTE NICHEMARKT
Het geslacht Fritillaria is zeer breed, en een nog
steeds groeiend sortiment wordt in Nederland
geteeld. De variatie binnen Fritillaria spreekt
Tim van Schagen erg aan. Geen Fritillaria is
hetzelfde, maar ze stralen allemaal het voorjaar uit. De keuze om juist dit bolgewas te gaan
broeien is vooral ingegeven door het bijzondere. “Met zo’n gewas kunnen we ons in de markt
onderscheiden. Tegelijkertijd is het ook maar
een nichemarkt, waar slechts een handvol
broeiers actief in is.” En dat zal ook zo blijven,
verwacht Van Schagen. “Ieder jaar zijn er wel
een paar kwekers die als gelegenheidsbroeier
of bloemensnijder van buiten Fritillaria aanvoeren, waar de markt zich sterk door laat beïnvloeden. De broeiers die er nu zijn kunnen een
snee brood verdienen, maar met een toename
van de aanver van 5% daalt de prijs 50%.” Met
de groep vaste afnemers onderhoudt hij goed
contact. Als er iets nieuws komt, wordt die
groep tijdig geïnformeerd. Van Schagen verwacht dat in de toekomst de directe afzet van
de bloemen een grotere rol zal gaan spelen.

ALLES ZELF DOEN
De basis voor het nieuwe broeiseizoen legt Van
Schagen al in het voorjaar. Dan worden de eerste contacten gelegd met verkopers. Die con18 • BLOEMBOLLENVISIE • 3 mei 2013

oor de nichemarkt’
tacten zijn erg belangrijk. “Juist bij Fritillaria
is de kwaliteit van het uitgangsmateriaal van
groot belang. Het zijn kaalhuidige bollen, waar
heel gemakkelijk iets fout mee kan gaan. Dat
hebben we in het verleden ook meegemaakt.
Nu gaat het meestal goed, omdat we duidelijk hebben kunnen maken welke behandeling voor ons nodig is voor een goed resultaat
als snijbloem.” De bollen komen vanaf augustus binnen en daarna geeft Van Schagen alle
relevante temperatuurbehandelingen zelf.
Voor Fritillaria meleagris en F. imperialis was
er al het nodige uitgezocht, maar voor andere
soorten moet Van Schagen zelf uitzoeken wat
de optimale temperatuurbehandeling is. Dat is
voor elk soort weer anders, zo heeft hij inmiddels wel ervaren. Begin januari komen de eerste partijtjes de kas in, waarna binnen enkele weken de bloemen worden aangevoerd op

de veiling. De groep kopers oogt met 300 heel
groot, maar het zijn maar een paar handen
vol kopers die een stevig deel van de bloemen
koopt. “Dat heb je met een nicheartikel. Heel
veel kopers nemen per keer niet meer dan een
of twee blikken. De bloemen gaan naar drie
veilingen, en dat is voldoende.” Later in de tijd
komen de andere soorten erbij, tot in maart.
Dan staat het gehele sortiment in bloei. Op verzoek broeit hij ook het hele speciale werk. “In
Zwitserland zit een klant die elk jaar in april
Fritillaria michailovskyi wil. Geen grote aantallen, maar hij wil ze wel.”

WAT IS ER VAN
Tim van Schagen blijft zoeken naar verbreding
en vernieuwing van het sortiment Fritillaria
voor de broeierij. Elk jaar test hij wel een aantal
soorten uit. Vooral lengte is een belangrijk cri-

terium. Elk jaar bezoekt hij Lentetuin Breezand
om te kijken of er nog iets is dat interessant is.
Daarnaast komt hij ook bij verschillende kwekers. “Keuze is er genoeg, maar wat vooral lastig
is, is de hoeveelheid beschikbare bollen. Soms
staat er nog maar twee meter van, en dat is niet
altijd voldoende om er mee aan de slag te gaan.
Ook daarom is het zo belangrijk om goed contact met leveranciers te onderhouden.”

Resumé
Broeierij Giaflowers in Heerhugowaard
houdt zich bezig met de broeierij van een
niet-alledaags bolgewas: Fritillaria. Eigenaar Tim van Schagen is gepassioneerd
door dit bolgewas, en is er vier maanden
druk mee om het te vermarkten.

Tim van Schagen: “We blijven zoeken naar verbreding van het sortiment”
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