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Ferry en Jeroen Brabander van Porcella Rosa:

’Zelfs EXCLUSIEVE rozen moet
je blijven promoten’
De broers Ferry en Jeroen Brabander zijn druk met een koerswijziging op de rozenkwekerij die ze in
2004 in Berkel en Rodenrijs begonnen. Dat begon in 2015 toen kwekerij De Singel een nieuwe naam
kreeg, Porcella Rosa. Het gewas wordt sindsdien in fases vervangen, te beginnen met hoofdsoort
Miss Piggy+. Data worden nog meer leidend in teelt. Afzet en promotie krijgen meer aandacht.

H

et verband om de rechterhand
van Jeroen Brabander verklaart de niet heel krachtig handdruk die hij geeft. Enkele maanden
geleden kreeg hij een ongeluk bij
de bosmachine. „Gelukkig verloopt
het herstel voorspoedig.”
Het ongeluk heeft verband met
de koerswijziging die Porcella Rosa
heeft ingezet. Jeroen Brabander
zou die dag samen met zijn broer
Ferry naar een relatiebijeenkomst
voor rozen op de veiling gaan.
„Aan promotie willen we meer tijd
besteden. Ferry was al klaar om te
vertrekken, maar ik ben degene
die altijd met de verwerking van
de rozen bezig is. Ik wilde daar nog
snel iets corrigeren. Dat ging mis.
Een pijnlijk leermoment.”

Achter de computer zitten
Noodgedwongen moest Jeroen Brabander de afgelopen maanden dus
een andere invulling geven aan
zijn dagen. Bedrijfsadviseur Marcel
van der Zwan van Triple Consultancy Finance gaf een zetje in de
gewenste richting: ga achter de
computer zitten en zoek contact
met handelaren. Besteed je tijd aan
verkoop en promotie van jullie rozen Miss Piggy+ en All4Love+.
Jeroen Brabander: „Actief verko-

Jeroen en Ferry Brabander
BEDRIJF Porcella Rosa
BIJZONDER Januari 2018 nemen Jeroen (42) en Ferry (51) Bra

bander afscheid van handelsnaam De Singel.
OPPERVL AK TE 4 ha
GEWAS 3,5 ha Miss Piggy+ en 0,5 ha All4Love+
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pen en promoten was nooit een
hoofdtaak voor Ferry en ik. We
hadden ooit een verkoper, maar
daarvan moesten we helaas afscheid nemen toen het financieel
minder goed ging met het bedrijf.”
De kwekerij kwam te koop, maar
rond 2013 was de markt niet gunstig. In 2015 is uiteindelijk een particulier investeerder eigenaar geworden. De nieuwe BV Porcella
Rosa werd opgericht en de broers
konden het bedrijf voorzetten.

Facebook
Vooral via Facebook is het Jeroen
Brabander al behoorlijk gelukt om
nieuwe handelscontacten te leggen. Vooral de contacten met verkopers van exportbedrijven vindt
hij waardevol. „Veel inkopers kennen we al en de meesten zijn hier
weleens op het bedrijf geweest.
Verkopers spreek je niet zo snel.
Dat wil je wel, want zij hebben
contact met eindklanten. Via inkopers bereik je de verkopers niet zo
makkelijk. Via Social Media brengen wij nu zelf onze info bij de verkoper. En daarmee bereiken we
ook de KOA-koper, die soms vanachter de keukentafel zijn bloemen
inkoopt.”
Het percentage directe verkoop
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1997
Ferry, Jeroen en Hans
Brabander telen op 3,6
ha chrysant in Berkel en
Rodenrijs
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mag stijgen van de huidige 25-30%
naar de 40% die het bedrijf enkele
jaren geleden had. In februari start
een persoonlijk verkoper van Royal
FloraHolland om daar bij te helpen.
„In eerste instantie voor 12 uur per
week. Hij gaat de eerste week bij
alle werkzaamheden meelopen om
feeling te krijgen met onze rozen
en het bedrijf. Dat vinden we heel
belangrijk”, aldus Ferry Brabander.

Twee exclusieve cultivars
Porcella Rosa heeft twee exclusieve
cultivars van Dümmen Orange. In
2016 werd daar een heel goed rendement mee gehaald. Maar november 2016 kwam de klad er in.
Ferry Brabander: „De week van de
Trade Fair in Aalsmeer is altijd matig, maar nu bleef het herstel uit
tot ver in 2017. Dat waren we niet
gewend. Onze tweekleurige Miss
Piggy+ en de lila All4Love+ waren
zeker rond Engelse Moederdag en
Vrouwendag zeer gewild. En daarna bleven de prijzen vaak goed op
niveau. Onder andere de perikelen
rond de Brexit hadden in 2017 een
groot effect. Bloemisten en retailers in Engeland werden voorzichtig met inkopen en stopten bijvoorbeeld 2 in plaats van 4 stelen Miss
Piggy+ in hun boeketten.”

2004
Door herstructurering
4 ha nieuwbouw van
kwekerij de Singel op
andere locatie.
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2004
Op het nieuwe bedrijf
rozenteelt van cultivar
Passion op een mobiel
systeem.

De ervaringen van 2016 en 2017
leerden de broers dat je zelfs de
meest exclusieve rozen moet blijven promoten. Zowel online als via
direct contact en niet alleen richting Engeland. Ook aan vakbeurzen gaan ze weer deelnemen.

Pieken vanaf het voorjaar
Een ding verandert volgens Ferry
en Jeroen Brabander niet snel: in
de maanden november tot en met
januari is de vraag naar rode en
witte rozen veel groter dan de
vraag naar 'kleurtjes’. In de productie houden de telers daar
rekening mee. De assimilatielampen branden ’s winters niet maximaal en de kastemperatuur is niet
hoger dan noodzakelijk voor een
stabiele groei. Het vervangen van
het gewas is eveneens afgestemd
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2010
Aanplant van Miss
Piggy+ (roze met
crème) en All4Love+
(lila, grootbloemig)
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op pieken vanaf het voorjaar.
De twee cultivars zijn in 2010 geplant. In 2015 is het eerste vak Miss
Piggy+ vervangen. Insteek is om
daarmee gefaseerd door te gaan.
Dan kun je de kosten uit eigen
middelen betalen. En de aanvoer
van de soorten blijft op een goed
niveau. Samen met Delphy is een
schema gemaakt voor het vervangen tot 2022. Dat schema is inmiddels aangepast.
Ferry Brabander: „Door de goede
verdiensten in 2016 zijn dat jaar
2
drie vakken van 2.800 m vervangen. Daardoor was de productie in
2017 te lang niet optimaal. Ook dat
had effect op ons rendement.
Daarom is in 2017 niet vervangen.
Dit jaar doen we twee vakken. In
week 40. Dat is voor ons bedrijf de
beste tijd. We willen tot 2022

2013
Hans Brabander
stapt uit het bedrijf
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2015
Investeerder wordt
eigenaar en bedrijfs
naam nieuwe BV
wordt Porcella Rosa.
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steeds minimaal 95% van onze
maximale jaarproductie van 10
miljoen stelen behalen.”

Het bedrijf van
Jeroen en Ferry
Brabander heeft een
mobiel teeltsysteem,
inclusief transportbaan voor de rozen.

Metingen
Bij All4Love+ start de gewasvervanging pas in 2020. Die cultivar
staat er nog heel goed bij. Metingen van de productie gaan uitwijzen welke twee vakken Miss Piggy+ dit jaar gerooid worden. Op de
bosmachine zit namelijk software
van 4MoreTechnology om de opbrengstgegevens per vak vast te
leggen. Uitgangspunten in de teelt:
Zoveel mogelijk A1-kwaliteit van
lengte 5 en 6, goede knoppen en
nagenoeg geen lengte 4. „Zowel in
de afzet als in de teelt gaan we
voor het maximale.”
T E K S T en B E E L D

2015
Eerste vak Miss
Piggy+ vervangen.

Hans Neefjes
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2017
Upgrade van bos
machine. Promotie
en verkoop krijgt
meer aandacht.
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2018
Gewasvervanging
zet door. Data nog
meer leidend in be
drijfsvoering.
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