VIJF JAAR HOLLAND DAHLIA EVENT

‘Toekomst dahlia
mooi en uitdagend’
Vijf jaar geleden startte het Holland
Dahlia Event. In vijf maanden tijd stampte
de organisatie een evenement uit de
grond dat belangstelling uit binnen- en
buitenland trekt. De dahlia is populair. Tijd
om nu te werken aan dahlia’s voor nieuwe
afzetmarkten zoals de online verkoop,
stelt voorzitter René Schrama.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

René Schrama: “De dahlia
werd toen we begonnen
al populair en dat is door
de coronapandemie alleen
maar toegenomen.”

D

e Dutch Lily Days waren er al en ook een Tulip
Trade Event. Waarom niet ook zoiets beginnen
voor de dahlia? Van idee tot werkelĳkheid
besloeg niet meer dan vĳf maanden en op
Plantarium 2017 ging het eerste Holland Dahlia Event van
start. Een flink aantal dahliabedrĳven deed mee door hun
sortiment op het veld te tonen. Een bĳzondere deelnemer
werd Keukenhof. Niet het terrein van de bloemententoonstelling, maar het landschapspark rondom het kasteel
leende zich prima voor beplanting met dahlia’s. Het eerste
jaar werd een succes. Vĳf jaar verder kan voorzitter René
Schrama tevreden terugkĳken op wat er is gerealiseerd.
“We wisten toen we begonnen niet alles van het organiseren van zoiets, maar het is gelukt. Daarnaast hebben we
ook het tĳ meegehad. De dahlia werd toen we begonnen
al populair en dat is door de coronapandemie alleen maar
toegenomen.”
Door de jaren heen is de opzet wel aangepast. Waar het
eerste jaar er heel veel tuinen open waren, zĳn dat er
dit jaar nog vier: de showtuin van CNB bĳ De Tulperĳ in
Voorhout, de showtuin van FBT bĳ The Tulip Barn in Hillegom, de showtuin van Fred. de Meulder in Hillegom en
de dahliapresentatie rondom kasteel Keukenhof. Nieuw
is hier een proef waarbĳ de dahliaknollen vast zĳn
blĳven staan. Ze zĳn de winter goed doorgekomen en
bloeien al vanaf half juni.
Deze vier locaties zĳn vrĳ te bezoeken voor vakmatig geïnteresseerden en consumenten. Via iBulb
worden relaties in binnen- en buitenland benaderd,
die naar verwachting ook dit jaar weer naar volop
naar Nederland zullen komen. “Wat we de afgelopen
jaren hebben gemerkt, is dat de belangstelling voor de
dahlia toeneemt in binnen- en buitenland. Dat zorgt
voor steeds meer professioneel bezoek en mediabelangstelling. Daar zĳn we heel blĳ mee”, aldus Schrama.
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Een mooi toekomstperspectief lonkt, zo lĳkt het. Toch
plaatst Schrama wel een aantal kanttekeningen bĳ de
ontwikkelingen in de dahliasector. Zo is de afzetmarkt
van dahlia de afgelopen paar jaar sterk veranderd. “De
dahlia is nog steeds vooral een product voor de droogverkoop. De afgelopen jaren is er naast de verkoop bĳ de
retail nog een heel nieuw kanaal bĳgekomen: de online
verkoop. Dat is een afzetmarkt met andere wensen en
eisen, die door Covid nog eens sterk is gegroeid. Er is veel
directer contact tussen de verkoper en de koper. Als er
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iets schort aan de kwaliteit, dan krĳgt de verkoper dat
direct te horen. Bovendien is de kracht van sociale media
in dit segment vele malen groter. Als we de nieuwe
kopers van dahlia’s willen behouden, dan moeten we er
alles aan doen om ze een goed product te leveren.”

KLEINE GROEP
En dan is er nog het aantal telers. Dat is met zo’n dertig
bedrĳven en 350 ha relatief klein. Groei in het aantal
telers ziet Schrama maar beperkt. En dat terwĳl niet
alleen de belangstelling bĳ de consument voor de knol
groeit, maar ook voor de dahlia als snĳbloem. “Wat de
bloementeelt van dahlia betreft: die is in een groot deel
van de wereld mogelĳk. De dahlia kan in veel klimaten
worden geteeld en is bĳ uitstek een bloem die zich leent
voor de afzet via de lokale markt. Geen duur transport,
maar gewoon verkopen in de omgeving. Ook nu zĳn
de dahliabloemen gewild. Er is dus groei mogelĳk. We
moeten blĳven produceren wat wordt gevraagd en van
goede kwaliteit. Dan is er echt een mooie toekomst voor
de dahlia.”

Holland Dahlia
Event 2021
Dit jaar is het Holland Dahlia Event van 1 tot
en met 3 september. Er zijn vier bezoeklocaties: Kasteel Keukenhof, CNB Showtuin/De
Tulperij, Fred. de Meulder en FBT Showtuin/
The Tulip Barn.
Bij Kasteel Keukenhof verzorgen eindejaarsstudenten van het Clusius College uit Alkmaar een aantal dahliaobjecten met als
thema Wedding Fairytale. Op een aantal
bezoeklocaties zullen de drie corsoharten
die afgelopen voorjaar op corsozaterdag
door de streek reden, worden bekleed met
dahlia’s. Ten slotte komt er bij Keukenhof een
megastoel te staan, die wordt versierd met
dahlia’s. Met het kasteel op de achtergrond
kunnen bezoekers de mooiste foto’s maken.
Meer informatie:
www.hollanddahliaevent.com
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