Freesia
toekomstbestendig
maken
Het areaal Freesia is sinds de jaren ’70 meer dan gehalveerd. Ook het aantal
veredelaars is geslonken. Dat doet niets af aan de betekenis van het gewas in
het totale bloemenaanbod, vinden de kwekers en veredelaars die met het
product werken. Zeker nu wordt geïnnoveerd in de teelt, nemen de kansen voor
het gewas met de unieke, kenmerkende geur alleen maar toe.
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas
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ĳdens de open dagen in de kassen bĳ veredelaars
Penning Freesia, P. Hofland en Royal van Zanten Breeding in samenwerking met Van den Bos Flowerbulbs
is het alsof je rondloopt in een fĳn geurende snoepwinkel. Met enthousiasme vertellen de veredelaars over hun
gewas en de ontwikkelingen die spelen. Het areaal mag dan
gekrompen zĳn en het aantal veredelaars zĳn afgenomen,
het vertrouwen in de toekomst van het gewas is er veelal niet
minder om. In antwoord op de vraag of Freesia nog toekomst
heeft, antwoordt Marko Penning van Penning Freesia uit
Honselersdĳk met een volmondig ‘ja’. “Freesia is een gewas
met een unieke geur, bĳzondere vorm en mooie kleuren. Het
voegt echt iets toe aan het totale bloemenassortiment.”

ARBEIDSINTENSIEF
Het areaal is sinds de jaren ’70 in de vorige eeuw fors gekrompen. “Toen werd zo’n 400 hectare Freesia geteeld, nu is
dat, uitgaande van anderhalve teelt per jaar, zo’n 75 hectare.
Destĳds had je veel combinatieteelten, door de jaren heen
is meer specialisatie ontstaan.” Freesia doe je er ook niet
‘zomaar even bĳ’, weet Penning. “Het is een arbeidsintensieve teelt met weinig mogelĳkheden tot automatisering. Dat
maakt het minder aantrekkelĳk.” Penning twĳfelt er niet
aan of er vraag is naar zĳn gewas. “Wĳ hebben een winkel
bĳ het bedrĳf en spreken dagelĳks consumenten. Van hen
krĳgen we mooie reacties. Freesia is veel populairder dan
we dachten. Mensen houden van de geur en de kleur van de
bloem.” De houdbaarheid is nog wel een punt van aandacht.
“Op dit moment is de houdbaarheid zo’n tien tot twaalf
dagen na de oogst. Dat zouden we willen verlengen naar
veertien dagen, de laatste jaren zetten we daar grote stappen
in. Dat is ook de vraag vanuit de afzet.” Die afzet is voornamelĳk gericht op de retail, met name in Engeland.
Andere aandachtspunten in de veredeling zĳn de productiesnelheid, het takgewicht, de vorm van de kam, de bloeizekerheid en natuurlĳk ook de geur. “Ook een grotere bloem
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‘Vivre’

J 041

zou mooi zijn, dat maakt Freesia wat robuuster. Verder
willen we van Freesia een jaarrond gewas maken.” Penning
veredelt ook op resistentie tegen schimmelziekte (Fusarium)
en virussen. “Virussen zijn lastig buiten de deur te houden,
denk aan het freesiamozaïekvirus, het nieuwe Freesia1-virus
en het bonenscherpmozaïekvirus. Lastig om op te veredelen,
ook omdat niet overal goede toetsmethodes voor zijn. Dat
heeft er alles mee te maken dat Freesia een klein gewas is.
Virusresistentie of -tolerantie zou dan ook wel een doorbraak betekenen.”

‘Shakira’

KNOLLEN HERGEBRUIKEN
Wil van Aert is teamleider veredeling bij Royal Van Zanten
Breeding en verantwoordelijk voor Freesia. Hij ziet ‘diverse
uitdagingen’ in de teelt. Net als Penning wijst hij daarbij
op de factor arbeid. “Met name in de oogst is dat een grote
kostenpost.” Voor de energie die nodig is voor de Freesiateelt
zijn goede oplossingen voor handen, vindt hij. “Denk aan
warmte-opslag, waardoor je geen gas meer nodig hebt om
je kas te verwarmen.” Als we over de krimp in het gewas
spreken, vraagt Van Aert zich af ‘hoe groot de spoeling moet
zijn’. “Omdat knollen meerdere jaren worden hergebruikt, is
het moeilijk om nieuwe soorten te introduceren. Daardoor is
er weinig vernieuwing. Verder is het aantal kwekers afgenomen, waardoor de vraag naar nieuwigheden is gedaald.”
Hij is dan ook blij met de ontwikkelingen rond trekteelt.
“Bij trekteelt plant je de knollen eenmalig en oogst je de
koppen met de haken eraan vast. Door andere genetica en
een nieuwe vorm van telen en aanvoeren, krijg je een totaal
ander product. Daardoor kun je sneller schakelen en is het
mogelijk om, bijvoorbeeld net als met tulp, geel te leveren
voor Pasen en rood voor Valentijn.” Over de andere voordelen. “Je kunt sneller, meer produceren en daarmee Freesia
zichtbaarder maken in de markt. Als je er ook nog in slaagt
om nieuwe soorten met grotere bloemen te ontwikkelen,
heb je kans dat je een nieuwe, jongere markt aanboort en de
vraag een boost krijgt.”

SAMENWERKING
Bij verschillende kwekers zijn proefbeplantingen uitgezet
voor de trekteelt. “De reacties zijn tot nu toe positief. Kwe-

‘Purple King’

kers moeten zich de nieuwe techniek eigen maken, dus het
is een stap waar je even goed over moet nadenken.” Toch
heeft hij goede verwachtingen van de trekteelt. “Ik hoop dat
hiermee de vraag naar Freesia zal aantrekken.” Op het gebied van Freesia heeft Van Zanten een nauwe samenwerking
met Van den Bos Flowerbulbs en Barendse Freesia. “Barendse Freesia in ’s-Gravenzande is een klant van Van den Bos
en zij telen onze soorten”, legt Van Aert uit. “Barendse is nu
volop bezig met de trekteelt, in speciale cellen. Dat ziet er
kansrijk uit.”
Mike van der Knaap, verantwoordelijk voor de verkoop van
Freesia bij Van den Bos Flowerbulbs, is enthousiast over de
hoge kwaliteit van de trekteelt. “Dit heeft een hoge potentie,
ook omdat je planmatiger kunt werken en de juiste kleuren
op het juiste moment kunt kiezen. Daarnaast is automatisering sneller te realiseren. In plaats van twee rondes per jaar
kun je met trekteelt vier à vijf rondes per jaar zetten. Doordat je dichter op elkaar kunt planten, kun je aanmerkelijk
meer productie draaien. We staan aan de vooravond van een
revolutie.” Op de vraag of de markt dat aanbod kan opne9 april 2021
men, antwoordt Van der Knaap: “Absoluut. Op dit moment
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‘We moeten samen
bedenken waar we
over vijf jaar willen
staan en hoe we
dat gaan bereiken’
FF 201

“Wij doen onze eigen bollenvermeerdering. Van deze knollen
snijden we geen bloemen om te voorkomen dat virussen zich
verspreiden.” Om op de hoogte te blijven van de klantvraag,
heeft Mike veel contact met zijn afnemers. “We spreken
elkaar tijdens open dagen, en samen met mijn collega Daan
Vermeer ga ik geregeld op bezoek bij kwekers om te bespreken wat er leeft. Samen proberen we vooruit te kijken.”
Penning denkt dat het voor de toekomst van Freesia belangrijk is dat er meer wordt samengewerkt, ‘door de keten
heen’. “We moeten er samen over nadenken waar we over
vijf tot tien jaar willen staan en hoe we dat gaan bereiken.
Als we de vraagstukken die er liggen samen beantwoorden,
komen we verder.” Ooit was er een ‘denktank’. “Het zou
mooi zijn als die weer terugkwam.” Leo Hofland van selectieen veredelingsbedrijf P. Hofland B.V. in ’s Gravenzande is
het daarmee eens. “Op de winkelvloer is veel concurrentie
van andere gewassen. Hoe zorg je ervoor dat je daar opvalt?”
Van der Knaap vertelt: “Als productgroep werken wij hierin
samen met Flower Factor dat onder andere winacties uitzet
en promotiefilmpjes en tutorials maakt voor bloemisten. Zo
ontstaat er meer interactie.”

‘Cerise’

zijn er weinig koppen en vooral veel haken beschikbaar. Via
de trekteelt komen er meer koppen van een hoge kwaliteit
op de markt. Er wordt dus een nieuw marktsegment aangeboord. De markt voor de traditionele teelt blijft bestaan,
net als die van potfreesia. De markt voor de trekteelt komt
erbij.” Deze uitbreiding is hard nodig. “Er moet echt iets
veranderen om Freesia toekomstbestendig te maken.”

CONSTANTE KWALITEIT
In de veredeling zal de focus moeten liggen op een aantal
zaken, vindt Van der Knaap: “De kwaliteit moet constant
zijn, we willen minder afhankelijk zijn van weersinvloeden
en de teelt moet jaarrond kunnen draaien. Verder is dubbelbloemigheid erg in trek, en zijn geel en wit nog altijd de
populairste kleuren.” Resistentie probeert Van den Bos te ondervangen door eigen stamselecties op te bouwen in de kas.
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Hofland gelooft dat dit soort promotie belangrijk is voor
Freesia, want: “De toekomst van Freesia houdt me wel bezig.
De prijzen zijn niet meegestegen met de kosten. De werkbaarheid van het gewas staat wat mij betreft bovenaan in de
veredeling, daar valt winst te behalen. Freesia is namelijk
niet alleen arbeidsintensief, je moet ook goed weten wat je
doet, dus je kunt niet iedereen ermee laten werken.” Toch
werken Leo en zijn zoon Marco stug door aan de veredeling
van nieuwe soorten, naast de teelt van zo’n dertig soorten.
Gemiddeld gaat aan een nieuwe marktintroductie zo’n tien
jaar veredeling vooraf. “Per jaar introduceren wij één à twee
soorten. Inmiddels hebben we zo’n vijftien eigen soorten.”
Hun klanten hebben vooral behoefte aan gezonde gewassen
die makkelijk telen en geen last hebben van uitval. “We
hebben nu weer een paar beloftes in de pijplijn die daaraan
voldoen: een blauwe enkelbloemige, een witte enkelbloemige en een dubbele roze.” Geur blijft belangrijk, ook voor
nieuwe soorten. “Dat maakt Freesia nou juist zo uniek. Wij
blijven enthousiast over het gewas. Dat enthousiasme moeten we ook door de keten heen zien te krijgen, van handelaar tot aan de consument. Ik ben niet pessimistisch, maar
wel realistisch. Er moet genoeg verdiend kunnen worden.
Zonder winst kun je ook niet investeren.”
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