Kitty de Jong:

‘Het is nog lang
niet klaar’

H

alf november is de bloementeelt
van de Nederlandse Nerine
en Amarine bij Agrofleur in
Roelofarendsveen wel zo ongeveer voorbij. In de kas is een deel van het
gewas al gemaaid Buiten worden de bollen
gerooid en de laatste bloemen gesneden,
twee activiteiten die twintig jaar geleden
nog niet bestonden. Door de aankoop van
zaailingen die waren ontstaan uit kruisingen tussen Nerine en Amaryllis belladonna, kreeg het product Nerine een nieuwe
impuls. Met de bloementeelt van Nerine
bowdenii had het bedrijf al vele jaren
ervaring opgedaan. Nadeel van dit gewas
was de korte bloeiperiode en de beperkte
hoeveelheid rassen en kleuren. Verbreding
in kleur en bloeitijd was daarom gewenst.
De Nerine-telers hadden aan het toenmalige Centrum voor Plantenveredelings- en
Reproduktieonderzoek (CPRO) gevraagd
om daarmee aan de slag te gaan.

RIJBEWIJS

Bijna jaarrond zijn ze leverbaar: Nerine-bloemen van Agrofleur
Select uit Roelofarendsveen. De komst van een nieuwe groep
binnen dit gewas, bijna dertig jaar geleden, zorgde voor een
verbreding van de markt. Dat is niet vanzelf gegaan, zo maakt
directeur Kitty de Jong duidelijk. “Bloemenwinkels in 28th
Street in New York bezoeken, dat hebben we gewoon gedaan.”
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas
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Kitty de Jong, samen met haar zus Wendy
eigenaar van Agrofleur, herinnert zich nog
goed wanneer ze in Wageningen bij het
CPRO de eerste zaailingen zag bloeien van
wat meestal wordt aangeduid als Amarine.
“Ik had net mijn rijbewijs gehaald. Mijn
vader liet mij rijden naar Wageningen
om bij veredelaar en onderzoeker Jaap
van Tuyl de Amarine-zaailingen te gaan
bekijken. Ze waren veel forser van bloem
en hadden meer lengte. Samen met Nic.
van Keulen uit Heemskerk kocht hij de
zaailingen aan. De jaren erna zijn we er
in gaan selecteren en ook gaan uitzoeken
wat we er op ons bedrijf mee konden.”
Dat was het begin van een zoektocht
zonder vanzelfsprekendheden. Alleen al
het feit dat de nieuwe selecties niet in de
kas geteeld hoefden te worden, was een
verrassing. “Een Nerine heeft kou nodig,
terwijl Amarine warmte nodig heeft. Die
eigenschap komt uit Amaryllis belladonna
vandaan. Per selectie is het aantal weken
warmte dat nodig is weer anders. We
zoeken wat dat betreft nog steeds naar de
optimale omstandigheden.”
Die warmte is nodig om de bloem in de
bol gevormd te krijgen. De Jong: “Bij
Nerine bowdenii zit de bloem al in de bol,
maar bij Amarine stook je de bloem er
met warmte in.”
Al snel kwamen Kitty de Jong en haar va-
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Agrofleur Select

der Kees de Jong erachter dat de Amarine
niet geschikt is voor de kasteelt. “En dus
gingen we in samenwerking met Richard
Duivenvoorden uit Noordwijkerhout
uitproberen hoe dat werkt. Aanvankelijk
bloeiden de selecties te laat. Dus gingen
we eerder planten en afdekken met doek.
Inmiddels hebben we de buitenbloementeelt redelijk onder controle. Toch is elk
jaar weer verschillend, hoor. Vorig jaar
hadden we een warme zomer en konden
we alle bloemen oogsten. Dit jaar was augustus niet alleen minder warm, maar ook
minder zonnig, waardoor er nu nog steeds
bloemen op het veld staan. Wat dat betreft
is het geen gemakkelijke teelt, maar dat
is niet erg. Het eindresultaat mag er zijn:
meer lengte, meer bloemen per steel en
grotere bloemen.”

Het in Roelofarendsveen gevestigde bedrijf
Agrofleur werd in 1968 opgericht door Kees
de Jong. Hij teelde tal van siergewassen
voor de bloem, waaronder tulpen, Asclepias, Nerine en Agapanthus. Daarvan zijn de
laatste twee overgebleven. Vijftien jaar geleden nam dochter Kitty de Jong het bedrijf
over, dat ze samen met haar zus Wendy
leidt. Het bedrijf teelt Amarine en Nerine
voor de bol en voor de bloem. Er zijn zes
vaste medewerkers.

NAAR NEW YORK
Een nieuw product gaan telen is mooi,
maar hoe vertel je het je afnemers? Door
zelf op pad te gaan. “Ik heb een groot
aantal bloemenhandelaren bezocht en ze
altijd een bos Amarine gegeven. Maar al
te vaak was er eerst weerstand, omdat ze
alleen de Nerine kenden. Als ze eenmaal
de uitbloei hadden gezien, waren ze
overtuigd. Samen met mijn zus Wendy
ben ik ook naar New York gevlogen om de
bloemisten daar te informeren over ons
product. We hadden folders mee, die we
uitdeelden. De bloemisten waren verbaasd
over onze actie. Het was voor ons niet alleen leuk, maar ook leerzaam. We hebben
de bloemisten uitgelegd wat het verschil
was tussen Nerine en Amarine.”

BOL MET BELOFTE
Naast de productie voor de snijbloementeelt, pakte De Jong nog een ander
marktsegment op: de particulier die de bol
wil kopen. Tien jaar geleden werd hiervoor
de basis gelegd. Via de webshop kunnen
kopers een of meer bollen kopen, die ze in
de tuin kunnen planten. “Met deze bollen
geef je kleur aan je tuin in de herfst.” Mijn
man Arjan heeft de webshop gebouwd.
Juist zo’n webshop leert je meer over hoe
de consument denkt. Die wil echt goed
worden geïnformeerd. Wat kan hij ermee,
wanneer moet hij planten, waar plant hij
ze, in de zon of de schaduw. Het product
leent zich ook om de bol als cadeauartikel
te positioneren. Het is een bol met belofte.”

Agrofleur Select werkt al weer aan een nieuwe generatie
Nerine door jaarlijks kruisingen uit te voeren.
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Inmiddels begint dat ook in het buitenland zijn vruchten af te werpen. “Onlangs
zag ik dat op de Chelsea Flower Show
een flink aantal bloeiende Amarines
was te zien. Ook in het tuinprogramma
Gardener’s World werd er aandacht aan
besteed. En twee weken daarna vertelde
Monty Don op televisie zijn ervaringen met Amarine. In Nederland heb ik
tuinboekenschrijfster Jacqueline van de
Kloet benaderd, maar ook de Tuinen van
Appeltern en diverse hoveniers. En in de
droogverkoop van bloembollen kennen ze
het product nu ook.”

HET VELDBOEKET
Naast Amarine teelt Agrofleur nog steeds
een breed sortiment Nerine. Ook hier is
door veredeling een nieuwe generatie
selecties geïntroduceerd met meer lengte,
meer kleuren en grotere bloemen. De Jong
heeft bij Nerine sterk ingezet op de rijpere
aanvoer. “De belangrijkste klacht van de
bloemisten was dat ze zo groen werden
verkocht. Wij zijn begonnen met rijper
aanvoeren, om daarmee te laten zien
welke kleuren er zijn. In het begin kregen
we daar kritiek op, want een rijpere bloem
zou ook wel eerder uitgebloeid zijn. Het
tegendeel is waar: door ze wat rijper aan
te voeren, krijgt de consument een bloem
die zeker twee weken bloeit.”
Een bekende boekettenbezorger nam al
vrij snel na hun start de Nerine op in hun
programma. “Vooral in het veldboeket
past de Nerine heel goed. Steeds meer designers vinden het een prachtige bloem. In
maart weten wij al welke aantallen tegen
welke prijs we gaan leveren. En dat groeit
nog steeds.”

Nerine is niet alleen een sierlijke snijbloem, maar
ook een kleurbrenger in de najaarstuin. Om die
reden is het bedrijf enkele jaren geleden gestart
met de verkoop van bollen aan particulieren.

BLOEISPREIDING
Door de toevoeging van Amarine aan de
Nerine is de bloeiperiode in Nederland al
langer geworden. Naast de kasproductie
is er nu ook de buitenproductie. Via een
stagiair is het gelukt om ook van het
zuidelijk halfrond bloemen te krijgen. En
in maart komen er bloemen uit Portugal,
net op het moment dat wij de bollen in de
Noordoostpolder gaan planten. Zo zijn we
het hele jaar met het product bezig.”
Zonder vernieuwing geen toekomst, en
dus veredelt Agrofleur ook weer in Nerine.
Echtgenoot Arjan maakt elk jaar kruisingen en test de zaailingen uit. “We hebben
drie belangrijke criteria: groeikracht,
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kleur en resistentie tegen bolrot. Als een
zaailing op een van die criteria uitvalt,
dan ruimen we hem op.” In de kas bloeit
nog een ander type Nerine. “We konden
een paar jaar geleden een partij Nerine
sarniensis-zaailingen overnemen. Daarin
zitten weer heel andere kleuren. Het kruisen is al gedaan, nu het selecteren nog.
“Wat er uit gaat komen, dat weten we nog
niet, maar mooi is het wel. Wat dat betreft
is het nog lang niet klaar.”
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