De populariteit van pioenrozen lijkt elk jaar te
groeien. Groei kan niet zonder ontwikkeling. Zo
is er behoefte aan meer soorten die geschikt
zijn voor verschillende klimaatzones en soorten
waarmee kwekers het seizoen kunnen verlengen.
Dat zijn dan ook belangrijke focuspunten voor
R2 Flowers BV, dat zich richt op bemiddeling en
veredeling. Onlangs heeft het bedrijf zich met
zijn Peony Showgarden gevestigd in Lemelerveld.
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ichard Jong, eigenaar van R2
Flowers BV, is niet alleen bemiddelaar in pioenrozen, hij is
ook liefhebber van het product.
Inspelend op de behoefte aan inzicht in
en overzicht van het pioenenassortiment
startte hij in 2010 een opplanttuin voor
pioenen, de Peony Showgarden Holland,
in het West-Friese Nibbixwoud. In de loop
der jaren verzamelde hij daar honderden
soorten, deels aangeleverd door veredelaars van over de hele wereld, deels het
resultaat van eigen veredeling. “Op een
bepaald moment liepen we daar tegen de
grenzen aan qua ruimte. Dus zijn we op
zoek gegaan naar een nieuwe locatie.” Dat
bleek niet eenvoudig. “In het westen was
het niet te vinden, of het was te duur. Zo
zijn we uiteindelijk in Lemelerveld, Overijssel uitgekomen. Wat wij wilden, was
hier nog betaalbaar. Bovendien is de grond
vers, dat is een groot voordeel.” Jong heeft
nu de beschikking over zo’n 13 hectare
van die verse grond. “Daarmee kunnen we
voorlopig vooruit.”

VIJF VAN ELK
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Wat Jong met de showtuin wil bieden,
is ‘een neutrale plek voor een verzameling cultivars’. “Exporteurs, handelaren,
kwekers en hun klanten kunnen hier
langskomen en de cultivars in verschillende stadia bekijken. Ook de inkopers
van Tesco en Marks & Spencer komen
hier langs. Het verschil met een productietuin is dat het gewas hier langer
dan twee jaar staat, en je dus echt naar
volwassen planten kunt kijken.” Intussen heeft de collectie zich uitgebreid tot
zo’n 3.000 soorten. “Daarvan zijn 1.400
soorten bestaand handelssortiment, de
rest zijn zaailingen waarmee we aan het
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‘Pioen maakt iets los
bij mensen’

‘#q

kruisen zijn. Van elke soort hebben we
vijf planten opgeplant.”
De pioenen zijn vlakvelds geplant, de
gaten zijn met GPS geboord, zodat de
planten in kaarsrechte rijen staan. Via
een druppelleiding krijgen ze voeding
en water. “De planten zijn allemaal te
koop. Stuk voor stuk zijn ze geschikt voor
marktintroductie.” Jong is zo’n negen
jaar geleden zijn eigen veredelingsprogramma gestart. “Daarnaast krijgen wij
materiaal aangeleverd van veredelaars
uit alle windstreken. Wij nodigen hen uit
om hun nieuwigheden bij ons te showen,
zodat een groter publiek ermee bekend
raakt. Een showtuin is een goed middel
om je product te promoten.”

Vernieuwing is belangrijk voor de pioenenbranche, weet Jong. “Het assortiment
is nog vrij beperkt en niet alle soorten zijn
voor alle klimaatzones geschikt, dus daar
richten we ons op. Verder is in de markt
behoefte aan dubbele witte en dubbele
roze pioenen. Bovendien proberen we het
seizoen te verlengen, aan de voorkant en
aan de achterkant, zodat kwekers over
een langere periode met het product
kunnen werken.” Ook duurzaamheid is
een steeds belangrijker thema geworden.
“We proberen zo min mogelijk chemische
middelen te gebruiken en juist het bodemleven te stimuleren. Een groot deel van de
teeltproblemen valt te wijten aan gebruik
van te veel chemie, waardoor het bodem-

leven niet optimaal is. Omdat de pioenenteelt meerjarig is, is een gezonde bodem
belangrijk. Dan kun je zo lang mogelijk
op hetzelfde perceel blijven werken. We
delen onze ervaringen met onze klanten
uit de kwekerij. Die volgen met interesse
wat wij hier doen.”
Er wordt verse mest op de tuin gebracht
om het organischestofgehalte op peil te
houden en zo te voorkomen dat de grond
verarmt. Een pioen gebruikt in het voorjaar veel voeding in een korte groeiperiode. Daarvoor wordt mest gebruikt van
de paarden die Jong’s vrouw houdt. “We
zijn een circulair bedrijf.” Verder wordt de
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tuin afgedekt met gesnipperd eikenblad.
4 juni 2021

040-42 Richard de Jong pioen 94.indd 41

4 juni 2021

#

#K

41

31-05-21 10:25

‘Er ontstaat een
interessant aanbod
voor de export’
V.l.n.r.: Rob Tamis, Richard Jong en Peter Nelissen. Zij vormen gedrieën R2 Flowers.

“Dat komt hier uit de regio en houdt het
onkruid tegen. Werkt goed.” Op de tuin is
ook een vak met groenbemester ingeplant.
“Dit najaar gaan we daar pioenen planten.”

ELKAAR AANVULLEN
De showtuin is een belangrijk instrument
voor de bemiddelingstak van R2 Flowers.
“We hebben onze klanten altijd genoeg te
laten zien en we verzamelen zo de nodige
praktijkkennis.” Als hij praat over ‘we’
duidt hij op zijn collega’s Peter Nelissen en
Rob Tamis. “Peter is specialist in pioenro-

zen, vaste planten en dahlia en heeft zijn
netwerk in het zuiden van Nederland.
Rob is, naast pioenrozen, gespecialiseerd
in bloembollen en bloemen en heeft zijn
netwerk vooral in het noorden van Nederland. Met z’n drieën vullen we elkaar goed
aan en hebben we de nodige kennis.” Hun
gezamenlijke doel: “Ervoor zorgen dat
koper en verkoper elkaar goed vinden en
daar structuur in aanbrengen.”
De vraag om verlenging van het seizoen
met Zuid-Europese bloemen ‘groeit
enorm’. “Daar weten wij wel raad mee.
Wij vergaren onze kennis via een aantal
lokale opplanttuinen in deze klimaatzones. Je kunt niet zomaar een partij ‘Sarah
Bernardt’ naar Italië sturen en zeggen:
‘zoek het maar uit’. Dan gaat het geheid
mis en komt zo’n klant niet meer bij
je terug. Het gaat erom dat je de juiste
match maakt en niet simpelweg partijen
schuift.” De focus is nu gericht op het
opbouwen van goede partijen bij de kwekerij. “Daarmee ontstaat een interessant
aanbod voor de export, gaat de handel
lopen en kunnen we mooie projecten
realiseren.”
De vraag naar pioenen is de laatste jaren
flink gegroeid. “Pioen maakt iets los bij
mensen, de bloem wordt steeds populairder. Niet alleen in Europa, maar ook in
Noord-Amerika en Rusland. De laatste
jaren is China ook erg in opkomst.” Wit,
roze en rood zijn de populairste kleuren.
“En er is steeds meer vraag naar dubbele
pioenen. Wij voorzien nog veel kansen en
mogelijkheden en denken dat pioen een
steeds grotere rol gaat spelen in de internationale sierteeltmarkt.” Op het moment
van het interview, half mei, zijn de prijzen
‘historisch hoog’. “Rond Franse Moederdag kon een steel ‘Sarah Bernardt’ rustig
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€ 1,20 opleveren, er zijn zelfs uitschieters
naar € 3,00.”

DE MARKT
Op dit moment is er ‘een soort pioenengekte’ aan de hand, ervaren de collega’s.
De markt is ‘heet’. Tamis: “De bloemen
zijn heel graag. Er is een enorme vraag
naar grote partijen pioenbloemen. Niet
alleen de Zuid-Europese bloemen lopen nu
makkelijk weg, ook de Hollandse voorverkoop loopt prima. De prijzen zijn goed.
Achteraf weten we pas echt of alles goed is
verlopen.” Ook de plantenhandel ‘gaat als
een speer’. “Vorig jaar op dezelfde datum
zat de hele handel op slot. Nu zijn we zelfs
al met orders voor de Chinezen bezig, die
normaal alleen wakker worden als er een
overschot is.” Tegelijkertijd is er wat minder aanbod. Bij R2 Flowers verwachten ze
een goed seizoen om uitgangsmateriaal te
verkopen. Dit hoeft nog niet te betekenen
dat er veel uitbreiding in areaal komt. “Er
zullen ook weer diverse hoeken gerooid
worden die niet meer rendabel zijn.”
Uit het gesprek met de drie mannen van
R2 Flowers spreekt een grote passie voor
het product en voor het vak. “We zijn
altijd op zoek naar voldoening. Dat krijg
je als je echt iets kunt toevoegen aan de
markt. Uitgangspunt daarbij is kwaliteit.
Zeker voor snijpioenen moet de kwaliteit
het beste van het beste zijn. Je krijgt maar
één kans om te planten, de voorbereiding
is zeer belangrijk. Maar het juiste materiaal ontvangen is nog belangrijker. Iedere
koper heeft zo zijn specifieke wensen. Die
kunnen wij weer vertalen in het juiste
aanbod. Het geeft een enorme voldoening
als je dan samen met je klant na een paar
jaar door de banen heen loopt en alles is
goed gegaan.”
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