Revolutionaire
stap in fresiateelt
Samenwerking. Het neemt langzaam een vlucht in de bloembollensector.
Pareltjes ontluiken. Zoals in fresia’s waar kwekerij Barendse gelooft in een
‘trekteelt’ in een geconditioneerde drielagen klimaatcel. Nu het na een jaar
een succes blijkt en opschaling lonkt staat de samenwerking voor een andere
uitdaging: hoe kom je aan genoeg knollen, anders stokt de boel.
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‘Als het een succes wordt,
is het zaak bĳeen te blĳven’
Bollenkweker Patrick van Steijn gelooft dat de hoofdtakteelt in een klimaatcel de enige weg is om het product als teelt in Nederland te houden.
Elk jaar tijdens de fresiashow in de Keukenhof wordt dat bevestigd. “De
consument wil die grote fresia’s kopen, maar ze zijn niet te koop. Ze gaan
naar exclusieve klanten in het buitenland.” Van meet af aan is hij betrokken bij Freesia 3.0. Net voordat Barendse erbij kwam, zaten ze op een dood
punt. “De doorbraak kwam toen Barendse en Vreugdenhil het lef hadden
te investeren in een klimaatcel.” Hij vindt de samenwerking uniek. “De
hele verticale keten hebben we compleet.” Voor een blijvend succes is
wel nodig dat iedere partij er baat bij moet hebben én dat partijen open
en eerlijk naar elkaar zijn. “Anders valt het uit elkaar.” Een samenwerking
beginnen is niet moeilijk. “Iedereen is enthousiast en het kost niet veel.
Ook zijn de belangen dan nog niet zo groot. Pas als het een succes wordt
en het ontwikkelt zich door, is het zaak bijeen te blijven. Daartoe zijn goede afspraken noodzakelijk.”
Van Steijns belang is dat met deze revolutionaire ontwikkeling zijn afzet
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enorm kan uitbreiden. Aan Vreugdenhil en Barendse levert hij nu de knollen voor de klimaatcellen. De kweker poot kralen buiten in de grond en
januari 2021 Dat uitgangsmateriaal komt van stammen die
teelt ze onder29insectendoek.
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Chris Duijvestijn in de kas kweekt in opdracht van Van den Bos. “Een partij
is minimaal zo’n 10.000 kralen.” De kasteelt zorgt voor topkwaliteit en zo
kan Van Steijn twee tot drie jaar met deze partijen doen. De MPS-GAP-gecertificeerde knollen en kralen van de bollenkweker gaan voor preparatie
en bewaring weer naar Van den Bos. De kralen gaan retour, de knollen naar
Barendse en Vreugdenhil.
Snellere soorten én een snellere manier van veredeling én vermeerdering
zijn de grootste uitdagingen. De veredeling is in handen van Royal van Zanten. “Er is altijd veredeld op drie of vier haken, nu op één haak en een snelle reactiesnelheid. Ook moet de soort geschikt zijn voor weefselkweek en
veel kralen geven.” Met de huidige veredelingstechnieken duurt het twintig
jaar eer er grote aantallen van een soort zijn. Net als in tulp, wordt gezocht
naar versnelling waardoor eerder bekend is of een soort geschikt is. “Bij
een soort dat geschikt is voor weefselkweek, gaat de vermeerdering eens
zo snel.” Van Zanten werkt inmiddels zeven jaar aan soorten voor klimaatcellenteelt en heeft nu goede kanshebbers.
De kweker zoekt zelf ook naar manieren om snel meer knollen te kweken.
Bovendien wil hij zelf een zo lang mogelijke periode in het jaar knollen leveren. Voor de klimaatteelt komt een deel vanaf de zomer van een kweker uit
Nieuw-Zeeland. Van Steijn heeft geprobeerd dit naar zich toe te trekken door
te telen in Spanje of Portugal, maar een geschikte partner vond hij niet. Hij
test nu late plantingen tot in mei, waarmee hij het seizoen verlengt en waardoor Barendse tot juli/augustus toe kan met zijn knollen.
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‘De revenuen moeten naar
iedereen gaan’
Matthieu en Alexander Barendse haakten vijf jaar geleden aan bij het initiatief Freesia 3.0, dat al zo’n 8 jaar bestond. Hierin zaten Royal van Zanten,
Van den Bos Flowerbulbs, Ed Hoogerwerf, Chris Duijvestijn, fresiapotplantenkweker Ton Vreugdenhil en bollenkweker Patrick van Steijn. De broers
waren in 2006 gestart met een andere teeltwijze en testten eveneens de
fresiateelt in een klimaatcel. Ze wilden het product ‘upgraden’ door alleen
de hoofdtak oogsten, maar streefden ook naar meer opbrengst per m2, een
hoger rendement, minder afhankelijk van handjes, een arbeidsvriendelijkere teelt én voldoen aan maatschappelijke eisen en strenge milieuregels.
Aanvankelijk zaten ze op het spoor om het laatste deel van de teelt in de
kas te doen. Matthieu Barendse: “Het eureka-moment was toen we dat
loslieten. Pas wanneer de hele teelt in de klimaatcel plaatsvindt, haal je
jaarrond een constante, goede kwaliteit.”
De clubs gingen samen verder. Barendse investeerde vorig jaar februari in
een klimaatcel van 400 m2 en poot er 9.800 bollen per week. Per jaar oogst
hij meer dan 1.000 stelen per m2 teeltruimte. Zo’n 60-70 procent gaat weg
onder ‘FreGanzia’. Dat is de merknaam van de lange zware fresiatakken
van 65-70 cm met een grote kam en veel grote dubbelwitte bloemen. Ook
Vreugdenhil investeerde in een cel en teelt er nu jaarrond fresiapotplanten in. Bij Barendse duurt de teelt tien tot elf weken. “We testen soorten
die naar acht weken gaan. Van Zanten zit al op zeven weken.” Die rappere
teelt – in de kas duurt de teelt zes maanden – maakt dat het bedrijf veel

meer knollen nodig heeft. Bij een ‘trekteelt’ geeft elke knol immers één
bloem. De knol is niet meer bruikbaar. De traditionele teelt vraagt hooguit 200.000 nieuwe knollen per jaar. Nu heeft Barendse er bijna een 0,5
miljoen per jaar nodig voor deze klimaatcel. Tekort aan knollen en het ontbreken van snellere soorten zetten een rem op opschaling.
Vijf jaar geleden stelden de vier kwekers een samenwerkingsovereenkomst op. Daarin staan afspraken over de kostenverdeling van de ontwikkeling. Zo leggen zij elke maand een bedrag opzij waardoor ze gezamenlijk 40.000 tot 50.000 euro per jaar uittrekken. Nu gaan ze opnieuw
rond de tafel, ook met Van den Bos. “De revenuen moeten naar iedereen
gaan. Patrick heeft jaren meebetaald. Hij ziet de markt voor knollen nu
groter worden en moet daar de vruchten van plukken.”
Van Steijn teelt de knollen voor Van den Bos. Die laatste
prepareert en bepaalt de teeltplanning. Van den Bos
heeft naast het teeltrecht ook het handelsrecht van
alle fresiasoorten die uit de veredeling van Royal van
Zanten komen. Barendse koopt het materiaal van Van
den Bos. “Zij lopen in de samenwerking het minste
risico. We willen duidelijke afspraken maken over
dat Van Steijn als enige de bollen voor de klimaatcellen kweekt en wat hij voor de bollen krijgt.” Zo
experimenteert de bollenkweker met seizoensverlening en dat verhoogt de kostprijs. Vertrouwen,
ondernemerschap, openheid en duidelijke afspraken
staan volgens Barendse voorop in deze samenwerking. “En, heel belangrijk, iedere partij doet waar
hij sterk in is op zijn vakgebied.”

Matthieu Barendse
fresiakwekerij Barendse
in ’s-Gravenzande
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Ultiem resultaat
over tien jaar?
Barendse heeft zijn 2,7 hectare omgezet naar trekfresia. “Hoeveel lagenteelt dat dan is,
weet ik niet.” De FreGanzia gaat dan met het certificaat PlanetProof exclusief naar zo’n
vijf exporteurs. “Het komt niet voor de klok.” Barendse hoopt dichter bij de veredeling te
staan. Een andere fresiakweker erbij sluit hij niet uit, want het product moet groot genoeg
blijven. “Mensen moeten weten wat een fresia is.” Hij verwacht de productie te kunnen
opvangen van fresiakwekers die ermee stoppen. Net als in tulpen, werkt hij met een automatische sorteer- en bosmachine en een plantmachine. Robots die de stelen trekken, ziet
hij ook nog wel gebeuren.
Van Steijn wil minimaal tien keer zoveel knollen kunnen vermeerderen van een constant
goede kwaliteit en het juiste assortiment en deze exclusief leveren aan de samenwerking.
Hij is toegegroeid naar een ‘binnenteelt’ in een medium, wat maakt dat hij jaarrond eerste
klas verse knollen levert. Hij verwacht dit ook in een klimaatcel te doen. Hij vermoedt wel
dat eerst het materiaal van Duijvestijn de overstap maakt naar de klimaatcel. De teelt in
de klimaatcel biedt volgens Van Steijn de mogelijkheid zo duurzaam mogelijk te produceren. “Dat is wat de samenleving eist. Alleen zo kan mijn zoon Daan, die het overneemt, met
vertrouwen de toekomst in.”

14

29 januari 2021

29 januari 2021
012-14 samenwerking Freesia 85 _V2.indd 14

22-01-21 10:16

