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‘Pioenen zĳn
wereldwĳd een
hot item’
Van 2 tot en met 5 juni zouden de CNB Dutch Peony Days
plaatsvinden in het handelscentrum van CNB in Lisse. Dat
was voordat corona de wereld veranderde waardoor ook dit
evenement van de agenda moest worden geschrapt.
Zonde, want pioenen zijn ‘wereldwijd een hot item’
dus ze verdienen een podium. Daarom organiseerde
CNB een alternatief.
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n korte tĳd zĳn de CNB Dutch Peony
Days uitgegroeid tot een gewaardeerd
evenement, zowel bĳ bezoekers als bĳ
deelnemers. “In de eerste week van
juni staat het handelscentrum normaal gesproken vol met zo’n 100 tot 125 soorten,
zowel gangbaar handelsassortiment als
nieuwigheden. Dat is dit jaar anders”, vertelt CNB-vertegenwoordiger en pioenenspecialist Ron Hoogeveen. “Zonde, want
pioen is natuurlĳk een prachtig product
dat bovendien al een tĳdlang ontzettend
populair is. Daarbĳ zĳn deze dagen bĳ
uitstek geschikt om relaties te ontmoeten
en afspraken te maken voor het komende
seizoen.”

ALTERNATIEF
Om toch de spotlights op het product te
kunnen richten, bedachten Ron Hoogeveen en de collega’s van Communicatie
en Promotie van CNB een alternatief. “We
hebben korte bedrĳfsportretten gefilmd
bĳ drie pioenenkwekers in Nederland die
op 4 juni online komen, onder andere op
de Facebookpagina van CNB. En op deze
pagina’s in Greenity kunnen lezers kennismaken met nog eens drie pioenenkwekers
die vertellen over hun bedrĳf en hun visie
op het product. Zo bieden we pioen toch
een podium en brengen we een aantal
kwekers in beeld.”
Een van die kwekers is Eduard Daling van
bloemenkwekerĳ Daling uit Smilde. “Wĳ
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telen 32 hectare pioenen zelf,
in totaal tien soorten. Verder
doen we 20 hectare contractteelt waarbĳ het om meer
dan 100 soorten gaat”, vertelt
Daling. De bloemen zĳn vooral
bedoeld voor retailers in Nederland
en Duitsland. “Dat loopt zelfs op
dit moment nog goed door. Vooral de
gevulde soorten zĳn veelgevraagd en roze
is de populairste kleur.” In de week van
Hemelvaart begon Daling met het snĳden
van de bloemen. “Gemiddeld zĳn we zo’n
twee weken bezig met de oogst, vervolgens
leveren we de bloemen vanuit de koelcel.
Dat loopt door tot ongeveer begin juli.
Daarna starten we met Delphinium.”

PROMOTIE
Daling is enthousiast over de CNB Dutch
Peony Days. “Deze dagen hebben een
behoorlĳke aantrekkingskracht op buitenlandse kwekers, ook vanwege de combinatie met de Dutch Lily Days. Het is dan ook
interessant om mee te doen en zo onder
de aandacht te brengen wat je allemaal
in huis hebt. Op den duur leidt dat altĳd
wel tot bestellingen.” Nu het evenement
vanwege corona niet kan doorgaan, zoekt
Daling andere manieren om zĳn product
onder de aandacht te brengen. “Ik maak
foto’s en stuur die door naar klanten.
Want hoe populair pioen ook is, behoefte
aan promotie blĳft er altĳd.”
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‘Hopelĳk kan er
volgend jaar gewoon
weer een show worden
georganiseerd’

William Boon: “Wij zijn
echte pioenenliefhebbers.”

Boon Pioenen in Andĳk is gespecialiseerd in
pioenen. William Boon vertelt: “Wĳ telen
zo’n 12 hectare pioenen van in totaal 28
rassen voor de bloemproductie en nog eens
6 hectare tweejarig stekmateriaal. Verder
kweken we, samen met een aantal collega’s,
nog wat pioenen in Chili voor de export in
de winter naar de Verenigde Staten, maar
dat is nog in de opstartfase.” Boon levert de
Nederlandse bloemen aan de bloemenveiling,
waarna de pioenen hun weg vinden naar
bloemisten in Duitsland, Engeland, Rusland
en de Verenigde Staten. “We zĳn rond 25
april gestart met snĳden en denken tot begin
juni door te kunnen gaan. Nu het wat warmer wordt, zal de groei sneller gaan.” Boon
richt zich op het wat luxere segment. “Wĳ
zĳn echte liefhebbers van het gewas en altĳd
op zoek naar nieuwigheden.”

PODIUM
Tot nu toe nam Boon Pioenen jaarlĳks deel
aan de Dutch Peony Days in Lisse. “We hebben zelfs nog een keer een prĳs gewonnen.
Dit is een mooi podium voor zowel bestaande als nieuwe soorten. Doordat een groot
assortiment op de vaas wordt geshowd,
kun je zien wat het aanbod is en soorten
met elkaar vergelĳken. De show trekt dan
ook veel belangstelling. Begrĳpelĳk, want
pioenen zĳn wereldwĳd een hot item. Ook
dit jaar is de vraag weer groter dan het jaar
ervoor. Ondanks corona zĳn de prĳzen
vergelĳkbaar met vorig jaar of zelfs iets ho-

ger. Dat zegt wel iets.” Nu het evenement
niet doorgaat, probeert hĳ wel op andere
manieren contact te houden met klanten.
“Het is belangrĳk om te weten wat zĳ van
de leveringen vinden. Ook sturen we foto’s
om te laten zien wat we aan te bieden
hebben. De communicatie zal sowieso
steeds digitaler worden. Daarnaast blĳft
het natuurlĳk belangrĳk om het product in
het echt te kunnen bekĳken. Dus hopelĳk
kan er volgend jaar gewoon weer een show
worden georganiseerd.”
Vorig jaar won vof Dekker Pioenen uit
Bovenkarspel de Dutch Peony Award met
pioen ‘Colonel Owen Cousins’, een witte
pioen met een roze gloed. “Dit jaar zouden
we zeker weer meedoen. Voor ons zĳn de
CNB Dutch Peony Days een mooie gelegenheid om onze soorten te laten zien en
ons bedrĳf in het zonlicht te zetten. Daar
maken we altĳd extra werk van, we willen
onze beste kwaliteit showen.” Dit jaar kan
dat helaas niet. “Om toch bĳ de export onder de aandacht te komen, hebben we naar
verschillende klanten bloemen gestuurd
zodat ze kunnen kennismaken met ons
assortiment. Dat werkt goed, daar kunnen
we in de toekomst gewoon mee doorgaan.
Daarnaast zullen we zeker aan de CNB
Dutch Peony Days blĳven meedoen.” Juist
nu is het belangrĳk om onder de aandacht
te blĳven, vindt Dekker. “Als gevolg van
de coronacrisis was de markt aanvankelĳk wat lastiger. Nadat de tulpenmarkt
instortte, hielden wĳ ons hart vast, maar
inmiddels worden er heel redelĳke prĳzen
gemaakt voor pioenen. De stemming is iets
positiever. Dat is goed nieuws.”

ONDERSCHEIDEND
Dekker teelt 2 hectare pioenen voor de
stekkenteelt. “Onze afnemers zĳn voornamelĳk snĳbloemenkwekers en exporteurs. Wĳ telen zo’n zestig tot zeventig
soorten en richten ons vooral op het wat
exclusievere segment dat bĳ de bloemist
terechtkomt.” Bĳ de selectie van soorten, houdt Dekker steeds zĳn afnemers
voor ogen. “Alleen als een soort bĳ onze
klanten past, gaan we ermee verder.” Over
de keuzecriteria vertelt Dekker: “Sowieso
moet de plant goede kwaliteit snĳbloemen produceren, grote knoppen hebben
en/of veel bloemen produceren. Ook het
moment van bloeien is belangrĳk: liefst zo
vroeg mogelĳk.” Nieuwigheden zĳn altĳd
interessant, maar: “Het moet wel onderscheidend zĳn. Niemand zit te wachten op
de zoveelste ‘Sarah Bernhardt’. Tenzĳ het
een zeer vroege bloeier is. Belangrĳk is dat
je een goed verhaal moet kunnen houden
bĳ je product, dat helpt om kopers te
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