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In Canada bereiden bedrijven zich
voor op het nieuwe broeiseizoen.
Sommige hebben bijna alle
tulpen al verkocht, bij andere
worden wekelijks de prijzen
en beschikbaarheid gevraagd.
Dat stemt de Nederlandse
ondernemers en de ondernemers
met Nederlandse roots positief.
Dat geldt ook voor bedrijven die
bolproducten en vaste planten in
Canada verhandelen.
Tekst: Lilian Braakman en Ellis Langen
Fotografie: Jarja Floral International, Niagara Tulips,
Pioneer Flower Farms en Van Noort Bulb.

‘Nieuwe generatie
bloemenklanten
creëren’
Jaarlijks broeit Jarja Floral International Corp 18 miljoen
tulpen. Deze worden lang niet allemaal verkocht als monobossen. Er is keus uit St Patrick’s Day-boeketten, tulpen in
regenboogkleuren, tweekleurig bossen of speciale boeketten. Eigenaar en directeur Raymond Oosterveld: “Voor
ons is het is een goede manier om meer verkoop te realiseren voor onze klanten.” De ouders van Oosterveld zijn in
de jaren ’80 van Nederland naar Canada verhuisd, waar
hij samen met vader John in 2005 een broeierij is gestart.
In een kas van 1 hectare in de regio Ontario worden nu 47
enkele en 28 dubbele cultivars gebroeid. Het seizoen is in
oktober gestart en loopt door tot juni. Dit jaar zijn er iets
meer bollen klaargemaakt voor de waterbroei. “Veel klanten hebben hun seizoen verlengd”, begint Oosterveld. “De
vraag naar verse, lokale kwaliteitsproducten is gegroeid.”
Het voordeel van broeien in Canada noemt Oosterveld controle over de vracht. “Bij verzending vanuit het buitenland
heb je minder controle over de vracht en moet je rekening
houden met de ruimte en het gewicht. Als je rechtstreeks de
bloemen naar klanten kan vervoeren, heb je meer controle.
Daardoor kunnen we ons focussen op kwaliteit.” De bloemen gaan voornamelijk naar supermarktketens in de Verenigde Staten en Canada. De verkoop doet het bedrijf zelf.

GRATIS GELD
In het broeiseizoen werken er 65 tot 75 medewerkers. Personeel vinden is nogal een uitdaging: “Onze regering heeft
veel gratis geld uitgedeeld om mensen erdoor (door corona, red.) te helpen. Dit heeft er helaas voor gezorgd dat we
minder personeel hebben. Het is gemakkelijker om betaald
thuis te zitten dan om te gaan werken. Time will tell. Als we
een tweede golf meemaken die ervoor zorgt dat de overheid dezelfde beperkingen en voordelen oplegt, verwacht
ik een uitgeputte en beperkte beroepsbevolking.” Toch is
Oosterveld positief als hij vooruitblikt naar komend seizoen.
“Sales are steady. Ik krijg bijna wekelijks vragen over mijn
aanbod en prijzen van potentiële nieuwe klanten. Voor mij
is dit een teken van wat er komen gaat. Afnemers zoeken
naar kwaliteit en service in de buurt. Dit hebben klanten
liever dan een lage prijs. Ze willen zekerheid.”
Oosterveld merkt dat steeds meer consumenten het plezier
en het voordeel inzien van verse snijbloemen in huis. “Er is
een stijgende lijn in alle bloemen- en plantenverkopen in
onze regio. We hebben vrienden die nooit bloemen in huis
hebben gehad. In het begin van de crisis gaven we hun en
onze buren bloemen die we op dat moment niet konden
verkopen. Toen we daarmee stopten, kochten zij bloemen
in de winkel. Zonder verse bloemen voelde het alsof er iets
ontbrak. Er is nu een geweldige kans om een heel nieuwe
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HENK SR. SIKKING | PIONEER FLOWER FARMS
ST. CATHARINES, ONTARIO

‘Het kan alleen maar
beter gaan’
Pioneer Flower Farms in Ontario is weer ‘almost up and running’. Een van Canada’s grootste broeiers werd augustus 2019
getroffen door brand. “De brand heeft vier dagen geduurd”,
zegt Henk Sikking sr. Zijn zoons Henk jr, Peter en dochter
Anita runnen het bedrijf. Er werken 120 mensen, waarvan
80 gehuisvest op het bedrijf. “70% van het bedrijf, 5 hectare kassen en 3 hectare bedrijfsgebouwen, ging in rook op.
De oorzaak is nooit achterhaald.” Afgelopen voorjaar hadden
ze minder productie. Een deel dat niet verwoest was, werd
gebruikt voor de teelt van onder andere snij- en pottulpen
en potnarcissen en ook werden er zo’n zes kaslocaties bijgehuurd. Toen corona toesloeg, verkochten ze op verschillende pop-uplocaties producten aan de consument. In februari
startte de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw van 2 hectare. Agrofocus in Opdam deed het ontwerp en de planning.
In juni begon de bouw van een kas van 3,5 hectare, waarvan
1 hectare meerlagenteelt. Vrijwel alles komt uit Nederland,
zoals vier Furora’s, automatische inhoesmachines, zes robots
en het volautomatisch tafelsysteem. “Het was in coronatijd
een enorme uitdaging om alles naar hier verscheept te krijgen. Er moeten nog wat kleine zaken worden afgebouwd.
Maar ik weet zeker dat de afbouw ook wel goed gaat komen.”

STEUN UIT ALLE HOEKEN
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De nieuwbouw bij Pioneer Flower Farms
is zo goed als afgerond. Zo’n 4.000 m²
van het oude bedrijfsgebouw is na
de brand in tact gebleven.

Alles is ruimer en efficiënter opgezet. “Het werkt een stuk
gemakkelijker nu”, aldus Sikking, die zelf in 1972 begon met
de broei van bollen in St. Catharines. De bollen komen uit
Nieuw-Zeeland en Nederland. Henk sr heeft in het begin
geprobeerd bollen in Canada te kweken, maar het voorjaar
duurt te kort. Nu maakt het familiebedrijf zich op voor het
broeiseizoen. Sinds enkele weken planten ze tulpen in kisten en die gaan de koeling in. De oogst van snijtulpen is net
begonnen en gaat door tot eind mei, begin juni. Het bedrijf
broeit ongeveer 55 miljoen tulpen, 4 miljoen hyacinten, 2 miljoen irissen en zo’n 5 miljoen narcissen. Ook werken ze al hard
aan de voorbereidingen voor het bol-op-potseizoen (krokus,
Muscari, iris en tulp). In totaal worden er 1,5 miljoen bollenop-pot geteeld. Daarnaast telen ze buiten seizoenbloemen,
zoals zonnebloemen, pioenen en Allium. Dat verliep dit jaar
erg goed. De afzet van het bedrijf gaat direct naar zo’n twintig supermarkten in met name Canada en de Verenigde Staten. De familie heeft de laatste anderhalf jaar veel doorstaan:
vertragingen bij de bouw door stakingen in de haven, extra
regelwerk doordat de planning van de nieuwbouw lastiger
werd door de coronamaatregelen en ook kreeg het bedrijf
deze zomer nog te maken met een uitbraak van 65 positief
geteste medewerkers. De familie is echter optimistisch en
vooral ook heel erg dankbaar voor de steun die uit alle hoeken kwam. “From now on, it can only get better.”
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CARL VAN NOORT | VAN NOORT BULB CO.LTD
LANGLEY, BRITS-COLUMBIA

‘Interesse jonge consument ligt bĳ tuinieren’
Bij Van Noort Bulb worden momenteel vaste planten op de eigen kwekerij gerooid. Het bedrijf – waarvan de naam suggereert dat het vooral een bollenbedrijf is – verhandelt vooral vaste planten en verder een
breed productenpakket. De tak ‘edibles’ (zoals plantuitjes en kleinfruitplanten), neemt een vlucht, vertelt Carl van Noort, een van de eigenaren. “De interesse van de jonge consument ligt bij tuinieren, daartoe
behoort ook het kweken van eigen voedsel. Daarnaast zien we een versneld effect door corona; de consument wil zelf voedsel voor handen
hebben in eigen moestuintjes.” Het bedrijf heeft vier locaties en daar zijn
75 mensen in vaste dienst. Twee groothandelslocaties, één in Langley
(in British Columbia, tevens hoofdvestiging) en één in St. Catharines
(Ontario), die respectievelijk de klanten aan de west- en oostkust van
Canada voorzien. In Langley wordt veel geproduceerd in verpakkingen
en gedistribueerd. Vlakbij, in Abbotsford, zit hun teeltlocatie. Daar worden bloembollen op 10 hectare en vaste planten op 30 hectare geteeld.
Ongeveer 30% van hun handel komt van deze kwekerij. Narcissenbollen
worden het meest geteeld. “In Nederland zijn narcissen vaak het laatst
qua rooien en versturen. Maar het duurt drie weken om deze naar de
westkust van Canada te verschepen.” Om narcissenbollen op tijd op

de Canadese markt te hebben voor de droogverkoop, is het bedrijf er
meer van gaan kweken. “Rond half augustus kunnen wij hierdoor narcissenbollen leveren aan tuincentra. Normaal is dat de tijd dat we ze in
Nederland pas aangeleverd krijgen.”
Die eigen teelt is een goede zet. “Dit jaar kreeg het midden van Canada al
rond half oktober te maken met de eerste vorst. Dan is daar het plantseizoen voor bollen maar heel kort.” De vestiging in Noordwijkerhout voorziet Van Noort Bulb van bloembollen en vaste planten uit Nederland en
Europa. Van Noort zet 97% af in Canada, een beetje naar de Verenigde
Staten. Hun productenpakket is enorm breed, datzelfde geldt voor de
klantenbasis. De producten gaan als uitgangsmateriaal naar kwekers,
tuincentra’s, landschapsarchitecten en hoveniers. Dit geeft veel risicospreiding. “Ook het feit dat we zo verspreid in Canada zitten, geeft risicospreiding en daarmee stabiliteit in het bedrijf. “Het weer kan een seizoen maken of breken. Soms valt de afzet aan de westkust tegen, maar
gaat het aan de oostkant wel goed.” Van Noort had een goed najaar
en verwacht ook een goed voorjaar. “Onze planningsprognoses liggen
hoger dan normaal.”

De vaste planten bij Van Noort Bulb
worden nu volop gerooid voor
het komende verkoopseizoen,
zoals Hemerocallis.
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JAN, JOS EN JORDI VAN MEER | NIAGARA
TULIPS LTD. | LOWBANKS, ONTARIO

‘Gehele lĳn in eigen
handen’
De tulpenbollen die door Niagara Tulips Ltd. in Lowbanks
gebroeid worden, komen allemaal bij Fa. Van Meer uit Creil
vandaan. In Nederland is Jordi van Meer eigenaar van de
Nederlandse broeierij en kwekerij. In de Noordoostpolder
broeit hij ongeveer 5 miljoen bloemen en teelt hij een kleine
100 ha tulpen in ongeveer dertig soorten. “We hebben dertig
soorten om volledig te kunnen inspelen op de vraag van de
Noord-Amerikaanse markt”, laat vader Jan van Meer weten.
Samen met zijn broer Jos is Jan verantwoordelijk voor Niagara Tulips in Canada. Het bedrijf is in 2005 gestart en zit op
ongeveer 50 km van de Niagara Falls (vlak bij de grens van
de Verenigde Staten). “Om de afzet van onze bollen beter te
garanderen en op deze manier de bloemen dicht bij de consument te brengen, zijn wij in Canada gestart met een paar miljoen bloemen. Inmiddels broeien we 30 miljoen stelen, voornamelijk voor de retail”, vertelt Jan. Ongeveer 30% wordt in
Canada afgezet en 70% gaat de grens over naar de Verenigde
Staten. Waarom zit het bedrijf dan niet in de Verenigde Staten? Jordi verklaart: “Het klimaat is gematigder. Daarnaast
lijken Canadezen op Nederlanders qua mentaliteit.”

PER CONTAINER NAAR CANADA
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Alle bollen van de
tulpen die in Canada
gebroeid worden,
komen uit Nederland.

Vier weken geleden is de eerste container met geprepareerde
bollen vanuit Creil naar Canada gegaan. “Elke week gaat er
een container heen. De eerste is er nu ruim op tijd voor het
opprikken. Daar zijn we 1 november mee gestart”, laat Jordi weten. Later in het seizoen, gaan er twee containers per
week heen. Dat de familie Van Meer de gehele lijn van bollenteelt tot afleveren in eigen hand houdt, maakt hun veelzijdig.
“Hierdoor kunnen we snel inspelen op wensen van klanten
en de omstandigheden”, meldt Jan. “De bossen leveren we
rechtstreeks aan de winkels”, voegt Jordi toe.
Door corona lag de gehele bloemenproductie begin dit
jaar een aantal weken compleet stil. Jan: “Daarna is er op
dezelfde manier als in Nederland weer langzaam herstel
opgetreden. Uiteindelijk is er als gevolg van corona zo’n
30% minder geproduceerd. Voorlopig gaan we ervan uit
dat de bloemenafzet normaal zal verlopen.” Het broeiseizoen loopt van 15 december tot begin juni. In principe is
alles volgens Jordi verkocht: “De vraag is of de grens open
blijft. Gooit de overheid de boel dicht, dan kunnen kopers
daar ook niets aan veranderen.”
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