‘Altĳd op zoek
naar de parels’
GIA Flowers, het bedrijf van Tim en Mariska van Schagen,
heeft net een nieuwe locatie betrokken in De Goorn om zijn
bijzondere collectie Fritillaria en lelies meer ruimte te kunnen
geven. Van Schagen is nog volop bezig om de boel op orde te
krijgen als het coronavirus ook ons land overvalt. Dat zijn veel
uitdagingen bij elkaar. Van Schagen ziet echter ook positieve
kanten. ‘Hierdoor gaan we anders kijken naar onze handel.’
Tekst: Monique OOms | Fotografie: René Faas

H

et is minder druk dan anders in
de schuur van GIA Flowers aan
De Leet in De Goorn. Het coronavirus belemmert het werk,
ook Tim van Schagen voert beduidend
minder bloemen aan bĳ de veiling dan hĳ
normaal zou doen. Dat maakt de ondernemer allesbehalve minder enthousiast
over ‘zĳn’ gewassen. GIA Flowers broeit
voornamelĳk Fritillaria en lelies en, in
kleinere aantallen, ook Allium, Trifolium
en Cosmos. “Mĳn vader Nic is een echte
bloembollenfreak en is vanuit hobby met
bloembollen begonnen. Noem een soort
en hĳ heeft het wel eens geprobeerd. Die
passie zit in mĳn bloed en heb ik van huis
uit meegekregen.”

LIEFHEBBER
Van Schagen neemt ons door de schuur
mee naar de kassen waar diverse soorten
Fritillaria in verschillende stadia van bloei
staan, waaronder ‘Meleagris’, ‘Meleagris
Alba’ en ‘Ivory bells’. Als een echte
liefhebber geeft de ondernemer een klein
college over hoe de bollen zich vermeerde12
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Tim van Schagen: “We staan allemaal voor dezelfde, moeilijke keuzes.”

ren en dat het zo’n vier jaar duurt voordat
het bloeibare bollen zijn. “Van Fritillaria
broeien we normaliter per jaar zo’n 1,2
miljoen stelen. Daarnaast broeien we
diverse soorten lelies zoals ‘Corsage’,‘Uchida’ en de oude tijgerlelie. Wij kiezen
bewust voor de wat oudere soorten die
bijzonder en dus exclusief zijn.” Op het
oude bedrijf in Heerhugowaard broeit Van
Schagen nog 100.000 Allium ‘Shubertii’.
Keizerskroon ‘Rubra max’ groeit buiten,
waar de omstandigheden beter zijn voor
dit soort.
Over het bedrijfsproces vertelt Van Schagen: “In juli, augustus komen de bollen
binnen, in september beginnen we met
opplanten en gaan de kisten de koeling in.
In december brengen we de eerste kisten
de kas in. Wij proberen op 1 januari aan
de klok te zijn met ons eerste aanbod.” De
start van dit seizoen was niet geweldig.
“We hadden flink wat uitval in Fritillaria ‘Meleagris’, waarschijnlijk als gevolg
van de warmte van vorige zomer.” De
productie loopt – in een gewoon seizoen

– door tot half mei.” In de kas zijn twee
medewerkers bloemen aan het plukken.
“Ondanks corona gaat dat door. We brengen alleen slechts één kar per dag naar de
veiling, terwijl dat er normaal zo’n zes tot
tien zijn.”

BIJZONDER
Ter illustratie van het assortiment dat
hij broeit, plukt Van Schagen een paar
stelen van verschillende soorten. Hij legt
ze op tafel in de bedrijfskantine. “Niet al
onze bloemen gaan naar de veiling. Wij
bepalen de prijs van onze producten liever
zelf. Dus in steeds grotere mate doen we
rechtstreeks samen met exporteurs handel. En die houden erg van deze speciale
soortjes”, vertelt hij, wijzend op de takken
die op tafel liggen. “Hun klanten zijn
vooral bloemsierkunstenaars in Duitsland,
Scandinavië, Noord-Amerika en Korea,
die onze bloemen verwerken in arrangementen. Dus het moet allemaal een beetje
bijzonder zijn. Wij zijn dan ook altijd op
zoek naar de pareltjes.”
Instagram en Facebook zijn belangrijk

Ontstaan uit hobby
Nic van Schagen was conciërge aan het Clusius College te Heerhugowaard en invalkracht
op die school, maar zijn passie lag altijd al bij
bijzondere bolgewassen. Op zijn zeventiende
had hij al dertig soorten Allium. Uiteindelijk
werd zijn hobby zijn beroep; in 1988 kocht hij
een broeierijbedrijf in Heerhugowaard. Vanaf
1996 deden Fritillaria hun intrede. Zoon Tim,
behept met dezelfde passie, stapte in het
familiebedrijf om het in 2005 over te nemen. In
het najaar van 2019 kocht hij het vrijgekomen
bedrijf aan De Leet 51 in de Goorn om daar verder te kunnen uitbreiden. GIA Flowers broeit
voornamelijk Fritillaria en lelie en, in kleinere
aantallen, ook Allium, Trifolium en Cosmos.
Van Schagen kweekt zelf 0,5 hectare Fritillaria en laat nog eens 1,5 hectare op contract
telen. De overige bollen koopt hij in bij andere kwekers. Zijn vader helpt nog altijd mee in
het bedrijf. Daarnaast heeft GIA Flowers vier
tijdelijke medewerkers in dienst.
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‘Out of the box denken
betekent niet over
de sloot kijken wat
de buurman doet.
Daarmee verpest je
alleen maar de markt.’

geworden om klanten te werven, zowel bij de handel als afnemers over de
hele wereld. Dit gedeelte van het bedrijf
neemt zijn echtgenote Mariska voor haar
rekening. Door iedere dag bijzonderheden
over de bloemen te posten brengt zij de
producten van GIA onder de aandacht van
een breed publiek. “Vooral bloemsierkunstenaars reageren op onze posts, dus dat
is een goede manier om onze doelgroep te
interesseren.”
De keuzes voor het sortiment dat hij
broeit, bepaalt hij zelf, op basis van zijn
eigen voorkeur en ervaring. “Met de
gewassen die wij broeien, kun je niet heel
snel schakelen. Ik broei wat ik mooi vind
en waar vraag naar is.” Wel komen exporteurs regelmatig langs om te zien wat hij
te bieden heeft. “Dat persoonlijke contact
werkt goed.” Broeien wat een ander met
veel succes doet, wijst hij af. “Out of the
box denken betekent niet over de sloot
kijken wat de buurman doet. Daarmee
verpest je alleen maar de markt.” In de
verwerkingsruimte worden de bloemen
14

gebost, in bossen van 5 of 25 stelen, en
ingehoesd in de hoezen van GIA Flowers.
“We kunnen hiermee alle kanten op en
het precies zo aanleveren als de afnemer
het wil.”

CORONAVIRUS
Het seizoen verliep redelijk normaal
totdat het coronavirus steeds meer om
zich heen greep. “Vanaf 11 maart staan
de prijzen op de veiling onder druk. De
rechtstreekse handel ging nog redelijk
goed. Op vrijdag 13 maart is ‘de bom’
ontploft en is de handel grotendeels stil
komen te liggen. Het advies is om 30
procent van je normale aanvoer naar
de veiling te brengen, dus dat doen wij.
Nu gaat het alleen nog om Fritillaria,
de lelies komen er nog aan. Hopelijk is
de markt dan weer wat normaler.” Van
Schagen gaat ervan uit dat de gevolgen
van het virus nog de rest van het jaar
voelbaar zullen blijven. “We schieten
rechtstreeks een recessie in.” Over hoe hij
ermee omgaat: “We zitten met zijn allen
op een onbestuurbaar schip en we weten

niet waar we gaan stranden.” Toch ziet
hij ‘geen reden voor paniek’. “Belangrijk
is dat we goede afspraken maken met
elkaar. Voorzie je betalingsproblemen?
Bespreek dat tijdig en laat het er niet op
aan komen. Kijk goed naar wat er nog
verantwoord is om te telen en broeien.
Speel in op de situatie die nu ontstaat.
Andere opties zijn er niet.”
Hij verwacht dat deze situatie tot veranderingen gaat leiden. “Deze tijd zal de nodige eyeopeners opleveren. Ik denk dat we
anders naar de handel gaan kijken, meer
direct zaken met elkaar gaan doen. Dat we
bewustere keuzes gaan maken: wat blijf ik
doen en waar ga ik afscheid van nemen?
Waar ga je nu nog in investeren? Wat ga je
niet doen? We staan allemaal voor dezelfde moeilijke keuzes. Eén ding staat vast:
we kunnen niet doorgaan alsof er niks aan
de hand is.” Ook op persoonlijk vlak komt
het virus binnen. “Nu wordt wel duidelijk
wat er écht belangrijk is in je leven. Dat
begint met je gezondheid en die van je
dierbaren.”
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