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In de overvolle markt van de pot- 

amarylissen is het van belang je 

te onderscheiden. Dat doet Fa 

Gebr. Van Velden (’s-Graven- 

zande) door zich te richten op 

het zware kwaliteitssegment: 

potmaat 14, bolmaat 30, be-

stemd voor de groothandel en 

de betere bloemenzaak. Dat-

zelfde stramien wordt gevolgd 

voor de pottenbroei van Zante-

deschia die ze vorig jaar opge-

pakt hebben. 

Tekst: Gerrit Wildenbeest
Foto’s: René Faas Fa Gebr. Van Velden is een echt familie-

bedrijf. In 1957 opgericht, lag de nadruk 
aanvankelijk op de groententeelt. “Eind 

jaren zestig kwamen de eerste Amarylissen op 
het bedrijf ”, herinnert Kees Van Velden zich. 
Samen met zijn zoon Kees jr, neef Arie van Vel-
den en Arie’s vrouw Corine vormen zij de hui-
dige leiding van het bedrijf. Kees en Kees jr. 
houden zich vooral bezig met de pottenteelt 
van Amarylissen en Zantedeschia, terwijl Cori-
ne en Arie zich bezighouden met de verkoop 
van de potten. Toen in 1991 het laatste groen-
tegewas - tomaten - van het bedrijf verdween, 
richtte het bedrijf zich geheel op de bollenteelt 
van Amarylissen. Het areaal groeide uit tot zo’n 
vijf hectare onder glas. Door de moeilijke bol-
lenmarkt van de laatste jaren, hebben ze dat 
dit jaar echter verminderd tot circa drie hecta-
re. Een deel van de kasruimte wordt verhuurd, 
daarnaast neemt de pottenbroei van Amary-
lissen een deel van de kasruimte in. Daar zijn 
ze in 2002 mee begonnen. “De bollen die we 
teelden waren geheel bestemd voor de droog-
verkoop. We hielden echter steeds meer droge 
bollen over. Van ellende zijn we die toen maar 
gaan oppotten. Zo zijn de meeste Amarylis-
broeiers trouwens begonnen”. 

Twee sTelen
 Momenteel bedraagt de potproductie 200.000-

250.000 potten per jaar. “We zijn een kleine 
speler”, zegt Arie bescheiden. Maar wel een die 
zich richt op een apart marktsegment: dat van 
het zware kwaliteitssegment, bestemd voor de 
groothandel en de beter bloemenzaak. Pot-
maat 14, bolmaat 30, dat is de core-business 
voor Gebr. Van Velden. Bij bolmaat 30 is het 
perentage twee stelen hoog. “Tussen 1 en 2 ste-
len scheelt al gauw 50 cent”, weet Arie. De afzet 
doen ze zelf met afrekening via de veiling, zo’n 
15 procent gaat via de klok. “We verkopen voor 
prijzen die ons naar het zin zijn. Het merendeel 
van de potten gaat naar Frankrijk, Duitsland en 
de Scandinavische landen. Oost-Europa is nog 
niet hun markt, dat is meer een markt voor de 
kleinere maten. “Door de grotere maten gaan 
er minder potten op een tray, waardoor de ver-
voerskosten hoger zijn. Daarom ligt onze afzet 
dichter bij huis, in de rijkere landen om ons 
heen”. 

exclusieF
De bollen zijn deels afkomstig uit de eigen teelt 
en deels aangekocht. Het seizoen start van- 
af de derde week van september met produc-
tie van (eigen) doorgekoelde Hollandse bollen. 
Na ongeveer een maand volgt de productie 
van aangekochte bollen van Braziliaanse her-
komst, die tot de kerst gebruikt worden. Vanaf 1 
december worden er naast de Brazilianen ook 

eigen bollen gebruikt. Het potsortiment omvat 
soorten uit het standaardsortiment en een 
aantal eigen soorten of cultivars die ze exclu-
sief telen. Naast bekende en minder bekende 
namen als ‘Red Lion’, ‘Apple Blossom’, ‘Miner-
va’, ‘Picotee’, ‘Hercules’ , de witte dubbele ‘Jewel’, 
‘Moonlight’ is ‘Olaf ’ een zelf gewonnen rode 
cultivar. “Het is geen speciale kleur, maar hij is 
gemakkelijk te telen en levert van maat 30 altijd 
twee knoppen die tegelijk open komen. Een 
deel geeft drie knoppen, dat is weer een kwart-
je meer”. ‘Magic Green’, ‘Faro’ en ‘Samba’ broeit 
Van Velden als enige exclusief. 

Arie verwacht dat de pottenbroeierij op hun 
bedrijf belangrijker wordt. De consument is 
steeds minder bereid om een droge bol zelf 
te planten, al zal er altijd wel een markt voor 
droogverkoopbollen blijven. De andere reden 
is dat de Hollandse bollenteelt zwaar onder 

broeierij

druk staat door de de teelt in Brazilië. Het stan-
daard sortiment kan daar goedkoper - buiten 
- geteeld worden; ook de kleine maten geven 
daar nog relatief veel stelen. Arie is er wel van 
overtuigd dat er altijd bollenteelt in Neder-
land zal blijven, maar dan specifiek gericht op 
de grote maten en de bijzondere soorten. “Op 
dit moment staat er in Nederland nog veel te 
veel”. 

ZanTedeschia
Het Amarylis-potseizoen loopt tot begin april. 
Om de kas daarna ook gevuld te hebben is 
Van Velden op zoek gegaan naar een potten-
teelt die vanaf die periode zou passen. “Al zoe-
kende kwamen we terecht bij Zantedeschia 
op pot. We hebben ze nu voor het tweede jaar. 
Het oppotten begint in week drie, de aanvoer 
gebeurt vanaf week 15. Ook hier richt Van Vel-
den zich op het kwaliteitssegment: potmaat 14, 

Fa. Gebr. Van Velden

‘Potmaat 14, bolmaat 30’

knolmaat 18-20; 20-op. Het eerste jaar werd 
alleen ‘Picasso’ geteeld, dit jaar heeft Van Vel-
den naast ‘Picasso’ ook ‘Hot Chocolate’ en ‘Pas-
sion Fruit’ staan. In totaal worden er 100.000 
potten gebroeid. Arie vindt Zantedeschia op 
pot een stuk moeilijker te telen dan Amarylis-
sen. “Het lastigste is goede partijen te krijgen. 
Je moet enorm oppassen dat de wortels zich 
niet in de pot opblazen, dan krijg je Pythium 
erin en daarop Erwinia. Dan kom je zo aan 20 
procent uitval”. Het eerste jaar ging het geluk-
kig goed en ook dit jaar ziet het veld met Zan-
tedeschia-op-pot er prima uit.

Hoewel Arie hun bedrijf geleidelijk meer rich-
ting de pottenbroei op ziet gaan, zal Van Vel-
den zowel in de amarylissen als in de Zantede-
schia alleen uitbreiden als er vraag is. “Je moet 
niet kijken naar hoeveel je kunt telen, maar 
hoeveel je verkopen kunt. Daar gaat het om”.

Arie (links) en Kees van Velden jr. temidden van het amaryllissortiment dat tijdens de open dagen te zien is

Potmaat 14, bolmaat 30: hét specialisme van Gebr. Van Velden

Zantedeschia op pot: moeilijker dan amaryllissen  ‘Magic Green’, een exclusief soort van Van Velden

open dagen nog tot 
2 april
Van 16 maart tot 2 april  houdt Van Vel-
den open dagen. Belangstellenden 
kunnen dan het gehele sortiment -  
zo’n 20 soorten -  in bloei zien, zien dat 
Van Velden aan bollen teelt en op de 
pot broeit. Naast bollenexporteurs uit 
de Bollenstreek mikt Van Velden met 
de open dagen ook op de plantenhan-
del. Plantenexporteurs denken voorna-
melijk in kleuren, het kan volgens Arie 
geen kwaad hen te laten zien dat er 
meer is dat alleen rood en wit. Het sor-
timent dat Van Velden showt, bedekt 
vrijwel het hele kleurenspectrum, maar 
en goede witte of roze cultivar is altijd 
welkom.  Voor meer informatie over de 
open dagen: 0174-241098


