Reportage

Bloembollen op pot-kweker richt eigen merk op

Grenzen verleggen in
de bloembollenhandel
De bloembollen op pot van John van der Vossen staan bekend om hun kwaliteit. Van der Vossen
haalt de bollen van over de hele wereld en verhandelt ze onder zijn eigen merknaam. Om zich als
merk goed te positioneren ging het roer bij de kweker vijf jaar geleden om. Nu heeft hij zijn eigen
assortiment en werkt hij samen met het televisieprogramma van Rob Verlinden op SBS 6.
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Flynth-adviseur Aad van Leeuwen onderschrijft de manier van werken van John van der Vossen.
“De bloembollensector is namelijk meer dan het kweken en telen van bollen en die dan aanbieden op de
markt. Je zult er als ondernemer echt iets van moeten maken en je specialiseren. De drie verschillende
assortimentslijnen zijn hiervan een mooi voorbeeld. Als Flynth kennen wij de bollensector van binnen en van
buiten. Hierdoor kunnen we John van der Vossen goed ondersteunen bij zijn bedrijf.”
“We hebben veel klanten in deze sector, waardoor we de branche goed kennen. Want ook in de bollensector
wordt informatie over prijsontwikkeling, afzet en opbrengstanalyses steeds belangrijker. Deze gegevens verzamelen we zelf en gebruiken we
in onze diensten en adviezen richting kwekers. Een voorbeeld: we beschikken over een uitgebreide opbrengstanalyse van de teelt van tulpen.
Hierdoor weten we goed welke kant het opgaat met de teelt van deze bloem. Deze gegevens gebruiken we dan weer in onze adviezen over
bijvoorbeeld de productie voor komend jaar. Het is ons streven om onze specialistische branchekennis zo veel mogelijk in dienst te stellen
van onze kwekers!”
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