‘Roselily is
een blijvertje’
Het bedrijf Van Schie in Honselersdijk startte in 1985 als eerste in Nederland
met de teelt van potlelie. Inmiddels teelt de derde generatie de planten op
vijf hectare. PlAMV dwong ze de strategie te wijzigen en deels van potlelies af
te stappen. Maar het raakt zeker niet uit de gratie, want juist van de nieuwe
Roselily-soorten verwacht men nog een hoop. “Er komt nog zoveel moois aan.”
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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p een banner in de spreekkamer
knallen de kleurrijke foto’s met
potlelies er vanaf. Marcel van der
Voort, naast Martin van Schie een
van de eigenaren van het bedrijf, pikt hun
belangrijkste Oriëntal ‘Rascal Souvenir’ eruit. “De koningin onder de potlelies.” Potlelie wordt met dichte bloemen verkocht,
maar moet concurreren met bloeiende
potplanten. Bloemen van Souvenir geuren
licht en de plant blijft drie tot vier weken
mooi. Het is een van de 25 soorten die Van
Schie kweekt. Zo’n 80 procent daarvan
zijn Oriëntals, 20 procent Aziaten. In 2014
kwam Van Schie exclusief met Roselily, een
dubbelbloemige Oriëntal zonder stuifmeel
en met een lichtzoete geur. “Roselily kan
de Souvenir nog niet beconcurreren in
plant- en bloemkwaliteit, maar er komt
nog veel moois aan.”
Vier soorten Roselily zijn volop in productie.
Het begon met ‘Natalia’, een te korte snijlelie, maar de verwachting is dat de potplantenversies ‘Samantha’, ‘Zara’ en ‘Sita’ die er
dit jaar in grotere aantallen zijn, deze gaan
inhalen. Zes Roselilys beproeft Van Schie in
kleinere aantallen. “‘Nowa’ wordt een grote,
denk.” Roselilys kunnen vanwege het ontbreken van stuifmeel goed buiten. “Regen
geeft geen bevuiling van de bloem.”
Van Schie heeft het alleenrecht in Nederland voor Roselily-op-pot. Veredelaar
De Looff Lily Innovation uit Koudekerke
veredelt voor de Kwekersvereniging Roselily. Van Schie koopt de bollen voor op de
pot exclusief, naast Zabo en Van den Bos
Flowerbulbs die de bollen voor de export
verhandelen. Jaarlijks pot het bedrijf zo’n
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9 miljoen leliebollen op. “Ik wil de partijen
drie jaar van tevoren kennen, voordat we
tot aankoop overgaan.” Van Boltha BV,
Van Lierop en Q J Vink neemt Van Schie
de meeste bollen af. De leverbare potten
gaan voor 95 procent naar het buitenland.
Engeland, Frankrijk en Duitsland zijn de
grootste afnemers. Roselilys vinden hun
weg vooral naar Engeland. Van de afzet is
90 procent directe handel en 10 procent
wordt via de klok verkocht. Meer dan 50
procent van de potlelies wordt gekocht
door detaillisten en vakhandel. Als lid van
Decorum mikt Van Schie op de bovenkant
in dit segment. Zo’n 30 tot 40 procent gaat
weg met het kwaliteitslabel.

Van Schie experimenteert sinds zes jaar met biologische bestrijding.

Van pionier
naar specialist

OPSCHONEN
De kwekerij teelt ook de potchrysant
‘Chrysanne’. “De oppervlakten van
lelie en chrysant variëren en werken als
communicerende vaten”, legt Van der
Voort uit. Tot een tweede jaarrondteelt
werden de twee ondernemers gedwongen
vanwege PlAMV-virus. “Sinds 2013 zijn we
de partijen gaan opschonen en kwamen
er veel minder bollen.” Maar de kas
moest vol. Ze zochten een teelt die niet
voor de hand ligt en een voor met name
het najaar. “Dan is er veel minder vraag
potlelies.” In eerste instantie probeerde
ze Heliconia, maar dat vlotte niet. In 2018
kwam potchrysant ‘Chrysanne’ op hun
pad toen een collega-Decorum-kweker
met de teelt stopte. Die teelt paste prima.
De vraag naar potlelie is namelijk vooral
vanaf Valentijn tot en met eind september het hoogst en wordt daarna minder.
De markt van potchrysant loopt van 1
augustus tot 1 april met daarin twee grote
piekmomenten, 1 november en Vrouwendag. Eigenlijk is het najaar nog steeds niet
perfect gevuld. “Maar daar zijn we mee
aan het werk”, vertelt Van der Voort. De
omzetverhouding potlelie, potchrysant
ligt op 80-20, waarbij hij opmerkt dat
in stuks de verhouding heel anders ligt.
“Potlelie gaat tussen 3 en 4 euro weg en
potchrysant voor iets meer dan een euro.
Vroeger hadden we 4 miljoen potlelies op
5 hectare staan en nu telen we soms 1,5
miljoen chrysanten per jaar.”
De leliebollen worden wekelijks via Van

Feromoonvallen hangen er tegen rupsen van onder
andere Floridamot, Turkse mot en het koolwitje.

‘Souvenir’

In 1920 startte Kees van Schie sr. met druiven,
groenten en bloemen. Zijn zoon Wim teelde
onder andere tulpen, amaryllis en irissen. Hij
begon in 1985 als pionier in potlelies nadat een
CNB’er zei: “Ik heb iets leuks voor je.” Dit liep
vervolgens zo goed dat in 2006 het areaal uiteindelijk uitbreidde naar 5 ha. Vandaag de dag
is Van Schie een van de twee specialistische
potleliebedrijven. Sinds 2008 leiden de zoon
van Wim, Martin van Schie, en Wims schoonzoon, Marcel van der Voort, het bedrijf. Van
Schie is verantwoordelijk voor de productie
en dagelijkse aansturing en Van der Voort voor
strategie, planning, klimaat en energie. Op het
bedrijf worden jaarrond potlelies gekweekt,
evenals de potchrysant ‘Chrysanne Grandezza’. De potlelies worden geteeld in drie maten:
13, 17 en 19 cm pot. In de meest geteelde 19
cm-pot gaan vijf bollen. De ondernemers zijn
continu op zoek naar nieuwigheden. De Roselily is een prachtvoorbeeld. Het bedrijf is 5 ha
groot waarvan 4 ha betonvloer en 12.500 m2
containers waarvan een deel in de meerlagenteelt in de voortrekruimte staat. Op het bedrijf
werken 14 vaste medewerkers en tussen de 15
en 25 seizoenmedewerkers. Van Schie is lid
van Decorum. Alle producten worden met de
hand geselecteerd. Het bedrijf levert steeds
meer maatwerk af met toegevoegde waarde,
zoals de planten verpakt in keramieken potten, cadeautassen, manden of met een spe25 september 2020
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den Bos Flowerbulbs aangevoerd. Dan
worden ze op potten van 13, 17 en 19
centimeter geplant. Dat werk gebeurt
achter in het bedrijf. “We hebben hier
eenrichtingsverkeer: achterin begint alles.
De teelt komt langzaam naar voren”, zegt
Van der Voort lopend op het betonpad
naar achteren. Afhankelijk van de soort
worden de bollen tussen zeven en zestien
dagen gekoeld bij 9 graden en voorgetrokken in de meerlagenklimaatcel. Hij schuift
er een celdeur van open. Hier kan het
bedrijf duizend containers kwijt van ieder
6 m2. Vanuit de klimaatcel worden de
containers met een robot naar de uitgroeiruimte verplaatst. Daar staan ze ongeveer
een week bij minimaal 15 graden. Daarna
volgt het wijder zetten op een betonvloer.
“Hier streven we naar een etmaaltemperatuur van 17 graden.” De totale teeltduur
ligt tussen tien en veertien weken.

Jaarlijks gebruikt het bedrijf zo’n 9 miljoen leliebollen.

BIOLOGISCHE BESTRIJDING
Op de vraag wat de grootste uitdagingen
zijn, noemt Van der Voort de planning, dus
op het juiste moment kunnen leveren, en
de biologische gewasbescherming. Door het
wegvallen van dompelbehandelingen met
onder andere Admire en neonicotinoïden
steeg het middelengebruik op het bedrijf
exponentieel. Met name die tegen luis en
trips. Om zo veel mogelijk biologisch bezig
te zijn experimenteert het bedrijf sinds zes
jaar met natuurlijke vijanden. “Het lukt
aardig. De afgelopen jaren zijn we telkens
minder gaan spuiten. Maar eens in de
zoveel keer hebben we een dal. Nu hebben
we sinds mei niets meer gespoten.”
Van Schie zet tegen luis wekelijks de
galmug Aphidoletes en de sluipwesp
Colemani uit. Tegen trips zijn dat onder
andere roofmijt en roofkever. Hij passeert
een doos die wordt gebruikt om bodemroofkevers uit te zetten. Feromoonvallen
hangen er tegen rupsen van onder andere
Floridamot, Turkse mot en het koolwitje.
Zo duurzaam mogelijk bezig zijn, is de
ambitie. Daar hoort meedoen aan het
aardwarmteproject Trias Westland bij. Op
het erf liggen de buizen die de grond in
moeten al klaar en de warmtewisselaar
wordt bijna geleverd. Het plan is dat Van
Schie op 1 oktober aardwarmte gebruikt.
Door deelname aan het project, wordt de
‘ketelstook’ bijna nihil. “Een kwart tot 30
procent van ons aardgasverbruik komt
straks van aardwarmte, de rest van de
wkk.” Het bedrijf was een van de eersten
die intekenden. Of dit nou goedkoper,
duurder of quitte spelen wordt, het
antwoord vindt Van der Voort niet eens
zo relevant. “We willen maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Daarbij hoort
dat we van het gas af gaan.”
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De opgepotte bollen worden voorgetrokken in de meerlagenklimaatcel.

In tien tot veertien weken groeit de Roselily-op-pot uit tot een verkoopbaar product.
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