‘Waterbroeibolletje
heeft iets exotisch’
Waar in Nederland miljoenen tulpen op water worden gebroeid, is in Japan
een heel andere toepassing van waterbroei populair: kleine voorjaarsbloeiers,
die prima geschikt zijn om in een glas of kleine vaas in huis te zetten. Volgens
bloemenarrangeur Len Alkemade uit Japan is er sprake van een nieuwe trend.
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W

ie per trein reist in Japan
en na aankomst het station
uitloopt, kan zomaar in
de stationsbloemenshop
van Aoyama Flower Market een verrassende toepassing vinden van bloeiende
bloembollen. Ze zitten in een doorzichtig
plastic zakje of een vaasje en ze bloeien al.
Voor omgerekend een paar euro koopt de
Japanse consument het prille begin van
de lente.
Bloemenarrangeur Len Alkemade, sinds
1989 eigenaar van Aurora Japan, zag enkele jaren geleden de eerste tekenen van
deze nieuwe trend. Alkemade, geboren
in Noordwĳk en sinds 1985 woonachtig
in Japan, is naast bloemenarrangeur ook
een van de contactpersonen voor iBulb
van Anthos. Samen met Isao Kaneto is hĳ
verantwoordelĳk voor de promotie van
bloembollen vanuit Nederland in Japan.

Deze toepassing is goed geschikt voor de Japanse huishoudens, die weinig ruimte hebben
voor bloemen. In een glas oogt het sierlijk. Met deze inspiratiebeelden maakt Aoyama Flower
Market promotie voor waterbroeibollen.
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“Ik heb met verbazing deze nieuwe trend
zien ontstaan. Bol-op-potteelt van voorjaarsbloeiers is in Japan niet zo populair
geworden als in Europa. De Japanse kwekers plantten de bollen helemaal onder
de grond en niet zoals in Nederland op de
grond, zodat je de bol nog ziet. Daarnaast
vinden Japanners het niet logisch om
het product in huis te zetten en zĳn wat
bevreesd voor potgrond in hun huis. Wat
ze dus doen, is zo’n pot buiten bĳ de deur
zetten, want dat is in hun ogen logisch.
Daar begint de lente en ze willen dit met
zoveel mogelĳk voorbĳgangers samen
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Kweker Hirano van United Flower Farm met
Muscari die hij op water broeit.

beleven. iBulb Japan heeft er veel tĳd en
energie in gestopt om dit product te promoten, maar erg succesvol was dat helaas
niet, mede omdat de bloemist ook weinig
kennis van dit type producten heeft.”

WATER KAN WEL
Wat op potgrond niet lukte, blĳkt op
water wel te werken. Alkemade: “Een
voorjaarsbloeier die op water in bloei is
getrokken, is schoon, interessant, lief en
houdbaar. Het heeft ook iets exotisch. Je
kunt heel goed zien hoe het gewas ontluikt. Dat spreekt in de Japanse cultuur
enorm aan. En wat vooral heel belangrĳk
is: zo’n bolletje kan prima in een wĳnglas
worden neergezet. Het is zo simpel. Naast
water is er geen speciale behandeling van
de bloem nodig. Neem een krokus met
bloem, een takje groen erbĳ, en het arrangement is klaar. Opvallend is dat vooral
onder jonge vrouwen in Japan deze trend
populair is.”

OPGEPIKT
Dit jaar ziet Alkemade de belangstelling
snel groeien voor dit voor Japan nieuwe
product. Op de bloemenveiling OTA KAKI
steeg de aanvoer tussen december 2021
en februari 2022 aanzienlĳk tot bĳna
200.000 van deze waterbroeibolletjes, met
als belangrĳkste artikelen tulp, Muscari,
narcis, krokus en Ornithogalum. Volgens
veilingmeester Yoda valt bĳ de tulp op
dat juist de species zich goed lenen voor
deze toepassing. Die hebben iets sierlĳks
en exotisch. Maar ook een tulp als ‘Yellow
Baby’ leent zich hier goed voor.
Produceren is leuk, veilen ook, maar
uiteindelĳk is het de consument die het
product moet kopen. Dat gebeurt bĳvoor-

Tulipa’s lenen zich goed voor deze toepassing.

beeld in een keten van stationsbloemenzaken van Aoyama, Flower Market. Alkemade: “Deze keten is op veel stations te
vinden en langs zo’n zaak komen elke dag
duizenden reizigers, op weg naar werk
of huis. Eigenaar Hidaki Inoue is gek van
bloembollen en maakt in de winkels, die
niet heel groot zĳn, echt ruimte voor juist
dit product. Want ook op het werk is dit
heel gemakkelĳk neer te zetten.”

KLEIN EN LIEF
Wat Alkemade betreft, is dit met name
voor bloembollenexportbedrĳven die
actief zĳn op de Aziatische markt, een interessante nieuwe trend. Hĳ denkt dat er
binnen het sortiment nog heel wat voorjaarsbloeiers zĳn die hiervoor geschikt
zĳn. “Het begon ooit met hyacint en ik
zie nu al Muscari, miniatuurnarcissen,
krokussen, Ornithogalum, Fritillaria en
Iris reticulata. Dit is waar Japanners van
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houden. Als het maar klein en lief is.”
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