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‘Dahlia steeds
populairder’
Je kon het zien aankomen: ook de CNB Dahliadagen werden afgelast
vanwege corona. De belangstelling voor dahlia is er niks minder om. Het
veelkleurige gewas met zijn uiteenlopende vormen lijkt aan een flinke
opmars bezig te zijn. Zowel voor toepassing in de tuin als op de vaas neemt
de populariteit toe.
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas en PR

In de nazomer, als de dahlia’s volop bloeien, is het
een feest om op de tuin te zijn bij Jan Vleut van C.V.
Dahlia Gold aan de Delfweg in Noordwijkerhout. “Wij
telen ruim 6 hectare met in totaal zo’n vijftig eigen
soorten, waaronder ‘Senior’s Dream’ en ‘Isa’s Candy’,
‘Wine Eyed Jill’ en ‘Mylene’. “Ons assortiment bestaat
voornamelijk uit decoratief en baldahlia’s die wij telen voor de knol en voor de snij”, vertelt eigenaar Jan
Vleut. De knollen voor de droogverkoop gaan via de
export voornamelijk naar tuincentra en retailketens
in Europa en Noord-Amerika. “Zo’n 35 procent van
onze bloemproductie wordt afgenomen door online
boekettenleverancier Bloomon. Vier jaar geleden kwamen ze bij me langs met de vraag of ik ze elke twee
weken andere soorten zou kunnen leveren voor hun
boeketten. Zij werken een jaar vooruit. Op basis van
het aanbod in onze webshop bepalen ze welke kleuren

Roel Zeegers: ‘Wij telen veel van alles.’
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ze willen gebruiken. Aan de hand daarvan geven ze
de bestellingen door. Dat werkt heel goed voor ons.”
De bloemen die Bloomon niet afneemt verkoopt Vleut
via de bloemenveiling.

UNIEK
De webshop van Vleut draait vanaf begin 2019 en is
te vinden onder www.dahliaonline.nl. “Wij merken
dat dahlia steeds populairder wordt, het gewas is echt
ontdekt door de consument. De tijd dat het werd gezien als ‘oubollig’ en ‘iets voor je oma’ is echt voorbij.
Via de webshop kunnen particulieren rechtstreeks bij
ons bestellen in de aantallen die zij willen. Wij hebben
veel eigen soorten die we niet allemaal via de export
afzetten. Exclusieve, kleine porties. Die verkopen we
via de webshop, op die manier kunnen consumenten
echt iets unieks kopen voor hun tuin.” De webshop
blijkt een gouden greep. “Het loopt vanaf het begin
heel goed. Mijn vriendin Mylene Duwel runt deze tak
van ons bedrijf en we verwachten er komend seizoen
goede opbrengsten uit te kunnen halen. Het is een
mooie aanvulling op de overige verkopen. Bovendien
is de webshop een mooi uithangbord voor ons bedrijf,
het werkt als een soort reclame.”
Gelet op de vraag die Vleut op zich ziet af komen,
stelt hij vast dat er vooral behoefte is aan dahlia’s in
opvallende, nieuwe kleuren of in kleurencombinaties. “Tweekleurige dahlia’s doen het goed. Wat ook
scoort zijn dahlia’s met een donker blad en een donkere bloem.” Bij de veredeling probeert hij rekening te
houden met de marktvraag, maar let hij vooral ook op
kenmerken als stevigheid en gezondheid. “Wij moeten
er in de kwekerij en broeierij wel goed mee kunnen
werken.” Voor de toekomst ziet Vleut vooral kansen.
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###kop###

Op de social mediakanalen van CNB zijn twee filmpjes
te vinden waarin dahliatelers hun verhaal doen.
Kijk hiervoor op de Facebookpagina en website van CNB.

###plat###
“Het aantal dahliakwekers is in de loop der jaren afgenomen en de vraag groeit. Bovendien gebeuren er spannende dingen in het assortiment.” Verbeterpunten zijn
er ook. “In de stekkenproductie moet een kwaliteitsslag
worden gemaakt. Bovendien is het aanbod te beperkt.
Binnenkort zit ik met onder andere CNB aan tafel om
over mogelijke oplossingen te praten.”

VEEL VAN ALLES
Maatschap Zeegers-Sanders uit het Limburgse Heijen
teelt zo’n 20 hectare dahlia’s. Mede-eigenaar Roel
Zeegers runt een gemengd bedrijf met dahlia, vasteplanten en asperges.” Wij telen zo’n veertig à vijftig
soorten dahlia’s in een breed assortiment van alle
types, van dinnerplates tot pompons, waaronder
‘Arabian Nights’, ‘Heatwave’, ‘Red Pygmy’ en ‘Golden Scepter’. Ook zijn we aangesloten bij ‘Gallery’ en
we telen nog een deel eigen soorten. Alles bij elkaar
is het een mix van beschermde en vrije soorten. Om
kort te gaan: we telen van alles.” De focus ligt op
knollenteelt voor de droogverkoop. “Onze producten
worden geëxporteerd naar verschillende werelddelen
zoals Noord-Amerika en Engeland, maar ook naar
Oost-Europa. Voornaamste afnemers daar zijn tuincentrum- en retailketens.” Zo’n 5 procent is bestemd
voor de professionele broeierij. Van het corona-effect
heeft Zeegers ‘nog geen last’ gehad. “De lock-down
kwam nadat wij onze dahlia’s hadden uitgeleverd.
Vervolgens hebben de tuincentra goed gedraaid.”

ZANDGRONDEN
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Jan Vleut: ‘Dahlia is
niet oubollig meer.’

De vader van Zeegers is het bedrijf in 1988 begonnen.
“Wij waren een van de eerste dahliakwekers in Limburg en nu zijn we een van de laatste. Ooit zaten hier
zo’n twintig collega-bedrijven, maar die zijn bijna allemaal verdwenen omdat ze andere keuzes hebben
gemaakt.” Noord-Limburg, waar de maatschap is gevestigd, heeft een ideale bodem voor de dahliateelt.
“Wij zitten hier in de omgeving van Nationaal Park
De Maasduinen dat wordt gekenmerkt door zandgronden.” De temperatuur kan in het zuiden van het
land wel flink oplopen in de zomermaanden. “Dan
kan het hier wel wat te warm worden. We beregenen
heel wat af, meer dan in de kustregio’s.”
Dat de CNB Dahliadagen niet konden doorgaan is ‘heel
jammer’ vinden de dahliakwekers. Vleut: “Richard
Walkier en Dave van Schie hebben daar echt een succes
van weten te maken, het evenement levert veel aandacht op voor het product en veelal leidt dat tot meer
vraag.” Nu probeert hij onder andere via Facebook zijn
soorten in de etalage te zetten. “In deze tijd ga je zelf
op zoek naar andere wegen om aandacht te genereren.” Zeegers: “Alles wat als stimulans voor de verkoop
werkt, is van harte welkom. Hoewel het altijd lastig
blijft om dat inzichtelijk te maken. Een volgende keer
zijn we er graag weer bij. Niet alleen om ons assortiment te showen, maar ook om vakgenoten te ontmoeten en informatie met elkaar uit te wisselen over zaken
waar we tegenaanlopen, zoals onkruid en het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen. Hopelijk kan het
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volgend jaar weer. Ik kom er graag voor naar Lisse.”
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