‘Voor het verhaal
kom je bij ons’
Via de webshop Sterkebollen.nl verkoopt Jan Willem Overmars stinzen- en
verwilderingsbollen aan de consument. Nu nog vanaf een bedrijventerrein in
Vorden, maar de ondernemer wil toe naar een eigen locatie voor verwerking,
distributie en teelt én hij wil ook een mooie voorbeeldtuin aanleggen. “De
afzetmarkt vergroten is niet mijn doel. Mijn passie is bezig zijn met diepgang en
educatie over stinzen- en verwilderingsbollen. Voor het verhaal kom je bij ons.”
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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n een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein in Vorden is het levendig
met medewerkers die hun werk doen
in de verwerkingsruimte van de website Sterkebollen.nl. Pallets met daarop
pakketjes in allerlei maten staan klaar om
die avond opgehaald te worden door DHL
of PostNL. “We zijn begonnen met twee
inpaktafels. Dit voorjaar was het passen
en meten om zes inpaktafels te maken”,
zegt Jan Willem Overmars, eigenaar van
de webshop. Bij elke inpaktafel hangt een
briefje. “Een reminder voor de soorten
waar een ‘direct planten’-sticker op moet”,

Geert (links) en Jan Willem Overmars.
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zegt Jan Willem. De ruimte is niet groot,
maar oogt wel efficiënt voor het werk dat
er gedaan moet worden. In een jaar tijd
worden er tussen de 3 en 4 miljoen stuks
stinzenplanten en verwilderingsbollen
verkocht. Aan de consument maar ook
aan organisaties zoals Natuurmonumenten en eigenaren van landgoederen. Jan
Willem is letterlijk opgegroeid met en
tussen de stinzen- en verwilderingsbollen.
Zijn ouders waren tuin- en landschapsarchitect en zij voerden ook tuinhistorisch
onderzoek uit. “Tijdens een onderzoek bij
het Huis te Manpad in Heemstede werd

mijn moeder enthousiast over stinzenplanten en verwilderingsbollen.” Bij het
ouderlijk huis in Laag-Keppel legde ze
vanaf 1988 in een bos een voorbeeldtuin
van 5000 m2 aan. Jan Willem hielp jaren
mee met de aanleg van zijn moeders tuinontwerpen met stinzen- en verwilderingsbollen. “Zo hebben we onder andere jaren
gewerkt aan het park van Kasteel Hackfort
in Vorden.”

‘HET SLOEG IN ALS EEN BOM’
In 2014 begon Jan Willem nog vanuit het
ouderlijk huis in Laag-Keppel de webshop
Sterkebollen. “We werkten voor klanten
met grote privéterreinen en oprijlanen.
Maar je hoeft geen grote tuin te hebben
om te genieten van stinzen- en verwilderingsbollen. Zelfs in bakken op een balkon
kun je ze toepassen.” De jonge ondernemer vond dat iedereen van het assortiment moest kunnen genieten en zag er
handelskansen in. Hij zette een lijstje met
assortiment online en consumenten konden kleine hoeveelheden via de mail bestellen. “Dat sloeg in als een bom.” Inmiddels telt zijn webshop zo’n 450 soorten.
Dat zijn voornamelijk voorjaarsbloeiers,
maar ook herfstbloeiers, schaduwplanten,
biobloembollen, bodemverbeteraars en
organische meststoffen en boeken over
stinzen- en verwilderingsbollen.
Sinds 2016 werkt Overmars vanuit de
huurloods in Vorden. Vorig jaar werd het
ouderlijk huis en daarbij ook de fraaie
voorbeeldtuin verkocht. Dat deed pijn,
want daarmee verloor Sterkebollen ook
de in jaren opgebouwde voorbeeldtuin.
Toch koos hij niet voor overname van die
plek. “De voorbeeldtuin daar was af en
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Team zelfstandig maken
Bij Sterkebollen.nl werken dertien mensen. Geert, de broer van
Jan Willem, werkt er sinds twee jaar ook. Hij was archeoloog bij
de gemeente en is tevens beroepsfotograaf. Geert doet veel kantoorwerk, beantwoordt mails van klanten en zorgt onder andere
ook voor de uitgeprinte orders en pakbonnen. Jan Willems wens
is het webshopteam zo zelfstandig mogelijk te maken. Iedereen
werkt op contract, meestal voor vier maanden. Een aantal medewerkers werkt bij een bloemzadenbedrijf in de buurt en werkt
vervolgens vanaf de nazomer bij Sterkebollen. Jan Willem doet
het voorraadbeheer, heeft veel contact met telers en houdt zich
bezig met het grotere geheel en de projecten die daarbij komen
kijken, zoals het verbeteren van de ict. Verder steekt hij vooral
in op verdieping en educatie van stinzen- en verwilderingsbollen.
“Ik wil niet per se groter worden. Ik wil me vooral blijven richten
op de inhoud en diepgang om zo de consumenten het verhaal te
vertellen en hun kennis te vergroten.”

Medewerkers werken de orders af door bollen uit de bakken te halen en in zakjes te doen.

statisch. Dan ben ik bang dat ik in slaap
val in mijn vak”, aldus Jan Willem. De
tuin werd echter wel zo’n tien dagen per
jaar opengesteld. Dan werd ook vaak een
lezing gegeven over de toepassing van
de verwilderingsbollen en was er een
verkoopmoment. “Ik mis dat stuk educatie wel. Het blijft een product dat uitleg
nodig heeft. Je wilt het historische verhaal
erbij vertellen. Ook is de toepassing
ervan cruciaal willen de stinzenplanten
en bollen zich kunnen verwilderen in de
tuin. Mijn doel is de boodschap meegeven.
Ik verkoop geen bollen, ik verkoop een
kleurspektakel in het voorjaar. Ik zoek
verdieping en aansluiting met klanten
met dezelfde passie. Onze meeste klanten
hebben al kennis over tuinieren en willen
zich in ons product verdiepen. Mensen die
een rode tulp of gele narcis willen, zijn
niet per se onze klanten.”

ZELF OOK WAT TELEN
Jan Willem zoekt in een straal van 20 kilometer rondom Zutphen momenteel een

nieuwe locatie waar zijn bedrijf kan groeien en hij met zijn gezin kan wonen. Daar
moet de boel in de toekomst verwerkt
worden en zal in de loop der jaren ook
een voorbeeldtuin herrijzen. Ook wil hij
zelf wat gaan telen. “Niet zozeer bloembollen, dat kan een teler veel beter. Het
gaat om kleinschalige teelt van bijzondere
soorten die ik niet of maar zeer beperkt
bij telers of handel kan krijgen. Bijvoorbeeld Narcissus Lobularis, de wilde narcis
uit de Ardennen. Ik wil echt de liefhebber
kunnen bedienen.”
Ook wil hij met bijzondere schaduwplanten zijn assortiment uitbreiden. Jan Willem laat onder een klein boogkasje zien
wat hij nu aan schaduwplanten in plugjes
en P9’s heeft. Er staat Allium ‘Summer
Beauty’ en Pachyphragma macrophyllum.
“Lirope muscari komt er nog bij”, zegt de
ondernemer, terwijl hij naar de verwerkingsruimte loopt. Daar staan in gaasbakken alle soorten op alfabet gerangschikt.
In de bakken liggen de verschillende
zakjes waar medewerkers de bolletjes in

‘Ik verkoop geen bollen,
maar een kleurspektakel
in het voorjaar’

Sommige bollen moeten na aankomst bij de
consument direct geplant worden. Die pakketjes
krijgen een ‘direct planten’-sticker op de verpakking.

doen. Met een mandje in de hand werken ze zo een bestelling af. Er zijn veel
bestellingen van tussen de 20 en 30 euro.
Voor veel andere ondernemers klinken
deze orders waarschijnlijk als een gruwel,
zo weet Overmars. “Maar als je een paar
duizend van deze orders hebt, is dat een
goede basis voor een bedrijf.”

ZOMERBLOEIERS ERBIJ
Even verderop in de loods staat ‘Bio’ op
de vloer aangegeven. Ongeveer 30 procent
van de bollen zijn biologisch. “Het is
absoluut groeiende”, stelt Overmars.
Hij promoot bio-bollen zo veel mogelijk.
“Aanbiedingen doe ik vrijwel alleen uit het
biologische assortiment. Ook bied ik de
bollen in grotere aantallen aan. Zo probeer
ik de afzet van bio-bollen te vergroten en
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Een medewerker pakt schaduwplanten,
die in een klein boogkasje staan. Overmars
wil met bijzondere schaduwplanten zijn
assortiment uitbreiden.

Jan Willem vertelt dat zijn broer Geert, die
ook in het bedrijf werkt, op het moment
bij biologische kweker John Huiberts
de dahlia’s op de foto zet. “We maken
een voorjaarscatalogus met een geheel
biologisch assortiment zomerbloeiers voor
2023. Onder andere met dahlia’s, maar je
kunt ook denken aan sneeuwklokjes in
het groen en andere zomerbloeiers.”
Hij wil de zomerbloeiers erbij hebben om
zo jaarrond werk te hebben voor een aantal medewerkers en ze een vast contract
te kunnen bieden. In de voorjaarbloeiers
wil hij ook groeien en dan met name

verbreden. Een paar jaar geleden voegde
hij langstelige tulpen en grootbloemige
alliums aan het assortiment toe. “Alleen
bijzondere soorten die goed meerjarig

bloeien, wil ik erbij. Het moeten wel echt
sterke bollen zijn.” Sterkebollen koopt de
bollen van zo’n veertig telers en handelaren. Overmars geniet enorm van het
contact met hen. De meesten zitten in het
westen, maar hij koopt ook in Duitsland
en Engeland in. Toen hij net met de webshop begon, kreeg hij bij sommige telers
het deksel op de neus omdat hij er te kleine bestellingen neerlegde. “Dan kreeg je
een zucht als je 250 Erythronium ‘Pagoda’
bestelde en 400 sneeuwklokjes. Een aantal
bedrijven deed dat niet; dat zijn nu nog
steeds mijn belangrijkste leveranciers.”

BODEMVERBETERAARS
Bij het transportbedrijf Van Dooren in
Hillegom worden de kleine partijtjes
verzameld. Het transportbedrijf rijdt begin
augustus en begin september naar Vorden.
Net voor het seizoen uit. Eén keer in het
seizoen rijdt Jan Willem zelf met de aanhanger naar telers om stinzen- en verwilderingsbollen op te halen. Op de webshop
biedt hij ook organische meststoffen en
bodemverbeteraars aan. In de loods laat
hij de voorraad hiervan zien. De spullen
komen van leverancier Innogreen. Ook
hiervan loopt de afzet goed. “Bij één op de
drie orders zit een meststof of bodemverbeteraar.” Ook de grootverpakking van 25
kilogram met organische meststoffen zijn
verkrijgbaar. “Daar gaan ook wel 3 tot 5
zakken per dag van de deur uit.”

Aan zes inpaktafels worden de pakketjes klaargemaakt voor verzending.
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Hoewel de webshop goed loopt en er dagelijks gemiddeld zo’n 150 pakketjes worden
ingepakt en de deur uit gaan, heeft Sterkebollen ook nog grote vaste klanten, zoals
eigenaren van landgoederen. Hij wijst
naar een grote rommelig gestapelde palletzending. “Net zoals het voor sommige
kwekers lastig is mij kleine hoeveelheden
te verkopen, is het voor ons tegenwoordig
soms lastig grote bestellingen te versturen”, lacht hij. “We zijn steeds meer op
kleine volumes ingesteld.”
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