‘Er valt nog zoveel meer
uit de pioen te halen’
Borst Bloembollen in Obdam heeft de tulp in de genen zitten. Sinds drie jaar is er een
nieuw gewas bijgekomen: de pioenroos. Ogenschijnlijk een heel ander gewas, maar
pioen past prima in de arbeidsfilm en biedt genetisch nog zoveel meer mogelijkheden.
Veredelaar Paul Bijman en verkoper Menno Boots zien perspectieven voor de toekomst.
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Veredelaar Paul Bijman tussen de bloeiende zaailingen.

M

et een vanzelfsprekende precisie haalt een medewerkster van Borst Bloembollen een paar groene
schutblaadjes van de bossen van pioen ‘Coral
Sunset’, die net in veilingfust zijn gezet. “Dat
doen we omdat we een paar dagen met wind hebben gehad,
en dan slaan de knoppen tegen elkaar. Dat kan bruine
randjes geven en zo’n product willen we niet afleveren”, legt
veredelaar Paul Bijman van Borst Bloembollen uit.
Eind mei is het bij Borst Bloembollen in Obdam geen tulpentijd, maar pioenentijd. Alhoewel de sorteermachines de
tulpenbollen van het zuidelijk halfrond aan het verwerken
zijn, gaat het nu vooral om de pioenrozen die dagelijks in
veilingfusten en dozen het bedrijf verlaten. Het is een nieuwe tak van sport voor Borst, waar goed over is nagedacht.
“Het broeiseizoen van onze tulpen loopt eind april zo’n
beetje af. Ook het koppen van de tulpen op het veld is rond
die tijd klaar. Daarna brak een periode van minder werk aan,
om in juni met het rooiseizoen te gaan beginnen. Om de
arbeidsfilm vlakker te laten verlopen, zochten we naar een
passend gewas. De keuze viel op pioen. We hebben daarvoor
alles al in huis, zoals koelcellen en verwerkingslijnen, maar
ook onze afzetkanalen. We zijn lid van Decorum vanwege
onze tulpen en kunnen nu ook onze pioenen via Decorum
afzetten. En in de bloemenhandel zijn de tulpeninkopers
vaak ook de pioeneninkopers. Wat pioen en tulp ook met
elkaar verbindt, is dat het allebei seizoensproducten zijn”,
aldus Menno Boots, samen met Gijs Hoedjes bij Borst verantwoordelijk voor de bloemenhandel.
Drie jaar geleden werd gestart, dit jaar is de eerste oogstperiode, waarbij zo’n 300.000 stelen hun weg vinden naar de
klant. Net als bij de tulp kiest Borst voor een hoge kwaliteit,
waarbij de begrippen uniformiteit, een wat rijper product en
een zware kwaliteit leidend zijn. Boots: “Daar kennen onze
kopers ons van. Met de pioen zetten we die lijn door.”

VEREDELING
Paul Bijman is al meer dan tien jaar tulpenveredelaar. Vijf
jaar geleden zijn hij, Borst Flowers en Borst Bloembollen
een bedrijf begonnen: firma Peony Breeding. Het klinkt

Borst Bloembollen Obdam
Vlak na de Tweede Wereldoorlog startte de jonge Jan Borst in
Obdam met het telen van tulpen. Door de jaren heen groeide het
bedrijf uit tot een belangrijke speler in de introductie van nieuwe tulpen. Borst had een goed oog voor zaailingen met potentie, die hij kocht en opkweekte tot er voldoende kilo’s waren om
te verhandelen. In 2010 startte zoon Jos met de tulpenbroeierij.
Het bedrijf onderscheidt zich hier in een breed, veelal nieuw sortiment. Naast de hoofdproductie van tulpen in Nederland teelt
het bedrijf ook tulpen in Chili en Nieuw-Zeeland. Sinds 2016 teelt
Borst Bloembollen pioenrozen.
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Gijs Hoedjes (links) en Menno Boots houden zich bezig met de afzet van pioenrozen.
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‘Liefhebbers die
veredelen letten niet
op eigenschappen
voor de bloementeelt’

op het eerste gehoor wonderlijk. Veredelen in een gewas
waar al een uitgebreid sortiment is. Waar ga je dan op
inzetten? “Rijke bloei, goede knoppresentatie, grote
knoppen, liefst gevuldbloemig, goede houdbaarheid en
opstaand blad dat zorgt voor een gemakkelijke verwerking.” Volgens Bijman zijn dat de aspecten waar winst valt
te boeken. “Heel lang is er veredeld door lief hebbers die
zochten naar een mooie pioen. Daarbij werd niet echt gelet op de specifieke eigenschappen voor de bloementeelt.”
En de verbazing over het al brede sortiment deelt hij niet.
“Kijk naar de tulp wat daar nog steeds bijkomt en nieuwe
vormen en kleurcombinaties oplevert. Ook bij de pioen
geldt dat er nog zoveel meer uit te halen is dan tot nu toe
is gebeurd.”
Vorig jaar zijn de eerste zaailingen geselecteerd en vermeerderd, nu is het weer drie jaar wachtend om ze nogmaals te kunnen beoordelen. Bijman geniet van wat hij
ziet. “Kijk, deze zaailing geeft na vier jaar veertig stelen
per plant. En die kleur is aanvullend. We zoeken nog naar
meer dubbelen voor het begin van het seizoen, dus werk
is er genoeg.”
Bijman voert ook houdbaarheidsproeven uit. “Ik pluk ze
rauw, maar ook wat rijper en kijk hoe ze uitbloeien.”

Drie jaar geleden werden de eerste planten gezet. Wie aan
pioenen begint, moet niet snel geld willen verdienen. Pas het
derde jaar begint de bloemenoogst. Dat is dit jaar. Tot nu toe
verloopt het seizoen goed. De temperatuur is redelijk stabiel,
enorme uitschieters richting de dertig graden zoals voorgaande jaren zijn er niet. Wel is er een heel andere factor die
dit jaar de afzet beïnvloedt: het coronavirus. Desondanks is
Menno Boots niet ontevreden. “We kunnen onze pioenrozen
goed kwijt. Exclusieve markten als de Verenigde Staten en
het Midden-Oosten zijn er nu niet, maar Duitsland koopt wel
en daar zijn we blij mee. Ook de Russische markt trekt weer
aan. We zitten maar iets onder de prijzen die vorig jaar zijn
gemaakt.”

MARKT BEDIENEN
Door de jaren heen is de tulp bij Borst Bloembollen met
165 ha groot geworden in teeltoppervlakte. Met de pioen is
een dergelijke omvang niet het streven. “We hebben nooit
de ambitie gehad bij tulp om zo’n areaal te hebben, maar
wel de ambitie om een bepaalde markt te bedienen. Daar
baseer je je areaal op”, aldus Boots. Omdat de oogstperiode
van pioenen veel korter is, en soms door warm weer heel
kort kan zijn, is het areaal veel beperkter. “Je wilt natuurlijk herhalingsaankopen van de handel, maar het moet wel
allemaal oogstbaar zijn. Daar moet je een areaal bij zoeken
dat haalbaar is.”
Wel zoekt het bedrijf net als bij tulp naar verlenging van
het seizoen door een deel van de pioenen te telen op het
zuidelijk halfrond. Die bloemen komen eind van het jaar
naar Nederland.
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EERSTE OOGST

‘Dynasty’

Oud en nieuw
Waar begin je met de teelt, welk sortiment kies je? Het werd bij
Borst Bloembollen een combinatie van klassiekers als ‘Sarah Bernhardt’ en ‘Duchesse de Nemours’ en nieuwe cultivars als ‘Pillow
Talk’, ‘Class Act’, ‘Christmas Velvet’ en ‘Dynasty’. Die laatste is
een van de beloftes, vindt Bijman. “Borst heeft deze gekocht op
een veiling en de winner is onbekend. ‘Dynasty’ is een heel mooi,
goed gevulde roze tot witte cultivar. Hij is midden tot laat en heeft
mooie, grote platte knoppen. Die eigenschappen, in combinatie
met zijn hoge bloemproductie, maakt hem tot een absolute aanwinst. Deze unieke knoppresentatie maakt een prima indruk als ze
in het veilingfust staan en wordt al meerdere jaren goed gewaardeerd op de veiling. Deze telen wij als enige. Door ook te investeren in veredeling willen we naar een exclusiever sortiment toe.”
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