‘Als er iets nieuws is,
stappen wij snel in’
“Daar staat nog een hele mooie…. en daar nog
één. En die is helemaal top.” Je kunt blijven
lopen in de selectievelden met Nick van der
Zon van V.O.F. M. H. v.d. Zon en Zn in Lisse.
Het bedrijf werkt al zo’n dertig jaar aan een
bollenkraam narcissen. Twintig jaar geleden liet
het de selectie voor de broeierijnarcis los en
richtte zich op soorten voor de droogverkoop,
voornamelijk voor de pottenbroei.
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D

ie focus is er gekomen omdat ze zagen dat ze
daar grote aantallen kunnen draaien, vertelt Nick
lopend door het veld. Hier staan de zaailingen
en worden nieuwe soorten geselecteerd. Zijn
broer Gerard zit verderop in het pad op de knieën. Hij haalt
flink wat ‘dwalers’ uit een bed en roept Nick na: “Dit krijg
je ervan als je even niet oplet met planten.” Twintig jaar
geleden namen de broers eerst een restje over van de veredelingskraam van Wim Lemmers, later een groot gedeelte
van de kraam van Jan de Winter. Die laatste had vooral veel
cyclamineus-types (kleine bloemen met een smal, vrij lang
kroontje en het dekblad naar achter) en dat is nu de hoofdmoot, zo toont het selectieveld. “Maar uit elke groep hebben
we wel wat staan. We veredelen en selecteren zelf. Vinden
we echter bij iemand iets naar onze zin, dan proberen we
dat toe te voegen aan de kraam.” Gerards voorkeur gaat
uit naar hardere kleuren, terwijl Nick meer van de zachte
‘vrouwenkleuren’ is. Naast de zaailingen en het selectieveld
van één hectare narcissen, staan er nog zestig narcissensoorten in opbouw. “Die gaan elk jaar weer de grond in.” Is een
soort groot genoeg, dan wordt ie verkocht aan kwekers of
ze gaan er zelf mee verder. Vijf jaar geleden gaf Van der Zon
de eerste partijen van de veredeling uit waarmee ze 25 jaar
geleden begon. Inmiddels heeft het bedrijf op vier potnarcissoorten kwekersrecht: ‘Iwona’, ‘Kapiti Peach’, ‘Lady Madonna’ en ‘Carice’. “Die laatste is onze topper.”

KWESTIE VAN KIEZEN

Narcissus Amadeus.
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Tussen de narcissenzaailingen vertelt Nick waar ze deze tijd
van het jaar druk mee zijn. Ze zitten in het staartje van de
broeierij, dat betekent nog heel veel opruimwerk. Half mei
moet alles klaar zijn om dahlia’s te planten. In de tulpen en
narcissen is het volop virus selecteren. In het zaailingenveld
met narcissen is het een kwestie van kiezen. “Dit is zeven
jaar geleden gekruist en bloeit nu pas.” Wat hun aanstaat,
daar zet hij een stokje bij. Soms verzet hij er eentje. De aangegeven bollen worden van de zomer gerooid en dan zo’n
drie jaar geteeld en beoordeeld. Die beoordeling is vooral op
de pottenbroei gericht. Is het geen goede groeier, maar toch
een heel bijzondere, dan wordt ie soms ook behouden. Die
soort kan namelijk verhandeld worden aan exportbedrijven
die gericht zijn op de droogverkoop. “Komen ze in een catalogus dan komen ze in het hogere segment en kun je er een
goede prijs voor vragen.”
Afgelopen weken had Nick veel afspraken met exporteurs.
Zij komen langs, soms met klanten, om op het veld te kijken
welke narcissen ze willen kopen of in hun catalogus willen
zetten. “De narcis moet goed te fotograferen zijn. De catalogus of de capper moet het verkopen.” Bij soorten voor pottenbroei selecteren ze vooral op: in bloei vóór Valentijn, een
korte en stevige plant zodat ie rechtop in de pot blijft staan
en de pot niet omvalt, gezonde bollenmakers, beheersbaar

6 mei 2022

6 mei 2022
010-12 Repo van der Zon.indd 10

29-04-2022 11:38

De drie broers (v.l.n.r.): Nick, Maikel en Gerard.

‘Dagelijks eraan sleuren om ons
vak op de kaart te houden’

Voor het derde jaar
werkt het bedrijf met
de Wingssprayer.

Een beregeningshaspel
en een trekker zijn
onlangs toegevoegd
aan het machinepark.
Op de achtergrond de
‘DHL-trailer’ waarmee
Van der Zon de bollen
zelf bij exporteurs in de
Bollenstreek aflevert.

virus en goed bestand tegen bolrot. Vanwege het slinkende
middelenpakket en de steeds strenger wordende keuringseisen wordt er geselecteerd op ‘makkelijke’ soorten.
Nick plukt een dubbelbloemige narcis. Het is de heerlijk
geurende ‘Art Perfume’. “Die gaat voor goed geld per bol de
deur uit. Dan hoef je er niet veel van te telen.” Van der Zon
brengt onder andere de potnarcis ‘Carice’ op de markt. Die
kan zowel richting de pottenbroei als de droogverkoop. “Je
kunt in de veredeling maar beter op twee paarden wedden.” Ook ‘landscaping’-soorten staan er in het veld hier en
daartussen. De teler wijst naar ‘Pre Party’. “Een heel goede
nieuwe die 25 februari al bloeit.” Het bedrijf verwerkt en
verhandelt ’s zomers maximaal 22 soorten. “De hele bollenkraam moet door de schuur heen. We moeten het overzichtelijk en logistiek behapbaar houden.”

STEEDS GROENER
Het bedrijf gebruikt in de gehele bollenkraam veel groene
middelen, maar een correctiemogelijkheid met chemie blijft
altijd nodig, benadrukt Nick. Er wordt veel gebruik gemaakt
van Agriculture Plus, groenbemesters en ook gebruiken ze
bij het planten van al hun bollen en dahlia’s al vijftien jaar
zeewierextracten. In de gewasbescherming heeft Van der
Zon redelijk goede alternatieven voor chemie tegen Botrytis,
vuur en schimmels, ‘al blijft het wel altijd zoeken.’ Onkruid
de baas blijven, is een veel grotere uitdaging. Curatief is er
nog maar één chemisch middel in narcis. Maar het gewas
schoonhouden is wel heel belangrijk, want vuil trekt andere
ziektes en ongedierte aan.
In de bedrijfsgebouwen wordt een groot en modern machinepark getoond. Lana, de herdershond, loopt gedwee achter
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Alles op vijf minuten rijden
De ouders begonnen in 1958 het bedrijf. Naast de bloemen tulpen, dahlia’s en
narcissen werden er in de beginjaren ook wat zomerbloemen geteeld. Toen
Nick en Gerard erbij kwamen, verschoof het steeds meer van bloementeelt
naar bollenteelt. “De laatste twintig jaar hebben we alleen de bollenteelt
opgeschaald.” Rond hun bedrijf hebben ze 50 ha land tot hun beschikking,
deels in eigendom en deels vaste pacht. Al het land ligt op vijf minuten rijden
met de trekker. Zo’n 40 ha staat vol, de rest wordt verhuurd. Er wordt 13 ha
tulpen, 13 hectare narcissen en 14 ha dahlia’s geteeld. ‘British Gamble’, een
grote wit-roze trompetnarcis als zaailing uit Engeland gehaald, is de grootste
in hun narcissenteelt met ruim één hectare. Half januari broeien ze narcissen, ‘Wedding Bell’ en ‘Johan Strauss’, tot dit jaar eerste week april. Daarna
wordt er nog een restje tulpen gebroeid van hetgeen uit de teelt overblijft,
zoals ‘Triple A’, ‘Disco’ en ‘Milkshake’. De dahliastekkerij gebeurt in Polen met
de opleg vanuit Nederland. Op het bedrijf werkt Maikel, de jongste broer, in
vast dienstverband. Tijdens het plantseizoen van de dahlia’s en het rooiseizoen van de narcissen en tulpen werkt het bedrijf met Poolse werknemers.

Gerard bij de laatste tulpenbroeipartij.

Selectiepartijen met dahlia’s.

Eén van de vele zaailingen op het veld.

zegt Nick. Zo is pas trekker nummer zes gearriveerd. Het is
luxe, zo weten ze, maar het werkt gewoon prettig als alles
klaar staat om te pakken. Vorig jaar schaften de broers een
beregeningshaspel aan voor de tulpen en dahlia’s, ondanks
dat ze het water in veel percelen kunnen opzetten. “Je kunt
niet meer wachten op een buitje. Een misoogst kan niet
meer.” Hij loopt door naar de Wingssprayer. Daarover zijn
ze erg tevreden. De broers menen dat ondanks dat ze geen
opvolgers hebben, ze moeten blijven investeren in een goede
kraam en machines. “Dat is altijd verstandig. Die leveren
altijd hun waarde op.”

ALLE ZEILEN BIJZETTEN

Nick van der Zon selecteert in de selectievelden.
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Naast de taken op het bedrijf, waarbij Gerard zich vooral
met financiële zaken bezighoudt, Nick met de verkoop en
teelt en Maikel veel ‘trekker- en transportwerk’ doet, zet
Nick zich in voor de sector. Onlangs zwaaide hij na twaalf
jaar af in de productgroep Narcis van de KAVB. Sinds kort zit
hij in de werkgroep 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn van
de KAVB. Hij schrok wel van wat de sector boven het hoofd
hangt. “Na het eerste overleg zei ik thuis: ‘zet maar een bord
in de tuin’.” Alle zeilen moeten worden bijgezet om LNV en
de politiek kennis bij te brengen van het vak zodat de regels
realistischer worden. Een sterke belangenbehartiging is volgens hem nog nooit zo belangrijk geweest. “We moeten veel
meer budget voor de KAVB uittrekken; we sneeuwen onder
met onze 20.000 hectare bollenteelt.” Lana gaat er maar
bij zitten. Ze kijkt met een scheef hoofd naar de baas. Nick
vervolgt: “We hebben een prachtvak, trekken één miljoen
toeristen per jaar, maar we moeten er dagelijks aan blijven
sleuren om ons vak bij de onwetende politiek op de kaart te
houden.”
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