Investeerder neemt meerderheidsbelang

For Ever Bulbs wil
nieuwe markten
gladiool aanboren
Met de financiële kracht én het netwerk van investeerder
Synergia gaat gladiolenveredelaar For Ever Bulbs nieuwe markten
openen. Dat is tenminste de verwachting van de deelnemers aan
het gladiolencollectief en van de investeerder, die kansen ziet
voor gladiool in het algemeen en Glamini in het bijzonder.
Theo van Aanholt, directeur For Ever Bulbs:
“Zomerbloemen worden belangrijker voor supers.”

For Ever Bulbs
in de sector
Er zijn zo’n 28 bedrijven die knollenteelt voor
gladiolen doen. For Ever Bulbs is de grootste. Het bedrijf verhandelt circa 315 hectare
van de 750 hectare gladiolen in Nederland.
For Ever Bulbs is ontstaan uit een fusie tussen Coöperatie KV. For Ever, Gebr. Paarlberg
en Glavema. De kralenteelt wordt geregeld
door De Geus Troost en door Gebr. Paarlberg, zij produceren dus het plantgoed. Het
leverbaar wordt geproduceerd door acht
contracttelers. Verkoper en planner Theo
van Aanholt is directeur.
For Ever Bulbs is in 1998 ontstaan met veredeling als basis. Tussen maken van een
kruising en het commercieel maken van een
ras zit ongeveer tien jaar. Vanaf begin 2000
is het bedrijf commercieel actief met de eerste eigen rassen. Behalve veredeling vormen
de teelt en handel van grootbloemige gladiolen en Glamini-knollen de hoofdactiviteit. Het bedrijf heeft ook de bloementeelt
van Glamini volledig in eigen hand. Glamini is de enige geschikte gladiool voor potproductie, zegt Van Aanholt. For Ever Bulbs
werkt daarbij samen met J.H. van der Vossen in Lisserbroek.
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en jaar waren For Ever Bulbs BV
en bedrijvenbemiddelaar Oaklins
bezig met het zoeken naar de juiste
partner. De aanleiding voor de
gladiolenveredelaars en -vermeerderaars
om op zoek te gaan was de wens om de
markt te verbreden en vanwege gebrek aan
opvolging. De klik ontstond uiteindelijk met
Synergia Capital Partners, onder meer vanwege het retailnetwerk van de investeerder.
For Ever Bulbs is een onalledaagse veredelaar, want de rassen worden niet uitgegeven tegen royalties. In plaats daarvan gaat
ze de samenwerking aan met contracttelers. Het teeltmateriaal bij de contracttelers
blijft eigendom van For Ever Bulbs. Dit
jaar wordt ongeveer 200 hectare geteeld,
tegen een kleine 170 hectare vorig jaar. For
Ever Bulbs betaalt de contracttelers een
teeltvergoeding voor de knollenproductie.
“Ons verdienmodel is het verschil tussen
kostprijs en verkoopprijs van de knollen”,
verklaart directeur Theo van Aanholt. Door
de duidelijke afspraken met de contracttelers en het feit dat de leverbaarproductie
door For Ever Bulbs wordt bepaald, is er
volgens de directeur een zeer goed gevoel
over de markt voor de verschillende rassen
en hoeveelheden.
Contracttelers krijgen een fikse opdracht
mee. “De knollen moeten een bepaalde
maat krijgen. We hebben goed uitgezocht
hoe dik we ze moeten planten om gevraagde maten te oogsten. Knollen voor Taiwan

bijvoorbeeld, moeten 8 tot 10 zijn en niet
groter. Anders wordt het versturen te duur
en te grote knollen zijn ongeschikt voor de
bloemproductie daar. Wij maken de teeltplanning voor al onze contracttelers. Zij
krijgen een Excel-bestand waarin staat hoe
dik ze moeten planten en wat ze moeten
oogsten. Als ze de maat niet maken die wij
vragen, krijgen ze de bollen niet betaald.
Dat klinkt lelijk, maar onze contractanten
zijn eraan gewend om geprogrammeerd
te produceren. Dit model wordt in de
bollenteelt nog onvoldoende uitgerold.
Een leliekweker bijvoorbeeld betaalt zijn
contractteler gewoon per roe zonder al te
veel eisen aan de te oogsten maten. Onze
samenwerking met de contracttelers heeft
ons groot gemaakt. We hebben het met
elkaar gedaan.”
Jaarlijks teelt en verkoopt For Ever Bulbs
rond de 450 miljoen knollen. Tachtig procent gaat naar bloemproductie in met name
Europa, Oceanië en Zuid- en Midden-Amerika. Ongeveer 6 procent van de omzet
komt van de knollen voor de Nederlandse
gladiolenbloementeelt, circa 94 procent uit
het buitenland. “Twintig procent van de
knollen is voor droogverkoop en komt uiteindelijk bij particulieren terecht. We hebben een strakke relatie met onze afnemers.
De meeste van deze afnemers zijn vanaf het
begin af aan bij ons. Er is sprake van een
win-winsituatie, want we hebben een hoog
serviceniveau voor onze afnemers. We zor-
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gen dat ze krijgen wat ze nodig hebben.”
Na 22 jaar veredelen omvat het pakket
van For Ever Bulbs tussen de 100 en 120
grootbloemige rassen. Rond 2005 kwam de
Glamini. “Van begin af aan gaven we vol
gas op de kortere gladiool, want wij denken
dat er een grote markt is voor een gladiool
voor een normale vaas. We hebben nu
vijftien hoofdsoorten in Glamini’s en voor
droogverkoop tussen de tien en vijftien.
Belangrijk voor het testen van onze nieuwe
rassen zijn de proeven die we doen op bedrijven in Nederland, Engeland, VS, Japan,
Taiwan, Spanje en Italië.”

NETWERK VAN SUPERS
De Glamini is volgens Van Aanholt de ideale
retailbloem, met een goede houdbaarheid in
de bloemenketen en op de vaas. Omdat de
teelt nagenoeg zonder gewasbeschermingsmiddelen kan, voldoet de Glamini aan de
strenge residunormen van de retail. Er zijn
grote aantallen beschikbaar en het bedrijf is
in staat ze te produceren voor een prijs die
het voor de discounters mogelijk maakt om
een bos voor 2,19 euro op de winkelvloer te
zetten. Die potentie wil For Ever Bulbs graag
beter benutten in de toekomst.
Bemiddelaar Oaklins adviseerde For Ever
Bulbs in de zoektocht naar een nieuwe
medeaandeelhouder, en bracht zodoende
Synergia aan als een van de kopers. Specifieke reden om Synergia bij het proces
te betrekken was dat de investeerder veel
kennis heeft van agrarische bedrijven. “Synergia heeft veel ervaring met het bouwen
van goede bedrijven, specifiek in de agrarische sector. Zo kunnen ze onder andere
tezamen met hun achterban ergens aan de
bel trekken als For Ever Bulbs op zoek is
naar nieuwe afzetkanalen”, legt adviseur
Frank de Hek van Oaklins uit. Investment-directeur Paul van den Heuvel van
Synergia: “We hebben een groot netwerk
onder Europese grootgrutters. We willen
de producten van For Ever bij meer supers
zien te krijgen. Daar kunnen nu veel meer
mensen mee aan de slag. Stabiele groei,
maar ook versnellen, dat moet lukken.”
De marges zijn volgens Van Aanholt klein,
maar het volume maakt het goed. “We
hebben de bloementeelt van Glamini zo
veel mogelijk gemechaniseerd, daarvoor gebruiken we machines die we zelf
hebben ontworpen.” De kostprijs van een
Glamini-bloem ligt rond de 13 cent. Ruim
negentig procent wordt direct verkocht.
Het bedrijf probeert de bloem dagelijks
voor elke klok te krijgen. “We gaan

Sinds 2005 heeft For Ever Bulbs de Glamini, een
kleine gladiool die onder de eigen merknaam
wordt verkocht.

door omdat zomerbloemen belangrijker
worden voor de supers. Er vallen mogelijk
snijbloemen als lelies en chrysanten af die
niet makkelijk geteeld kunnen worden,
omdat de supers eisen stellen aan gewasbeschermingsmiddelengebruik.”
Aldi Duitsland is de grootste afnemer. For
Ever Bulbs wil graag ook andere grote retailers als klant en daarom zochten de ondernemers een kapitaalkrachtige partner
met een netwerk in die hoek. Van Aanholt
en zijn collega’s zorgen voor het product:
“We hopen dat andere supermarkten
aansluiten en ook Glamini’s willen, omdat
we een goed product neerzetten. Grote
eenheden die redelijk goedkoop geproduceerd kunnen worden, daar zie ik vooral
een rol weggelegd voor Glamini.”
Het komende bloemenseizoen ziet er
volgens de directeur rooskleurig uit voor
Glamini. In de coronatijd liet de bloemenverkoop in de supermarkt een ruime
plus zien. Tegelijkertijd signaleert Van
Aanholt een flinke krimp in het areaal
zonnebloemen. De gestegen luchtvrachtkosten zorgen bovendien voor problemen
met importbloemen en er zijn ook nog
eens overstromingen in een groot deel van
Kenia. “Daar komen voorlopig geen bloemen vandaan.” Bang voor een te krappe
productiecapaciteit bij For Ever Bulbs is de
directeur niet. Mocht er een tekort dreigen, dan wil het bedrijf de bloemen door
kwekers op contract laten telen.
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