PATER
BLOEMBOLLEN B.V.
Bloembollen die de hoogste verwachtingen waarmaken
Flower bulbs to meet your very highest expectations
Cebulki kwiatów spełniające najwyższe oczekiwania

Passie voor bloembollen
Passion for flower bulbs
Zamiłowanie do cebulek kwiatowych
Het telen en leveren van hoogwaardige
tulpen- en leliebollen. Bollen van een constante
kwaliteit die de hoge verwachtingen van onze
klanten keer op keer waarmaken.
Dat is waar Pater Bloembollen B.V. naar streeft.

PA
TER
BLOEMBOLLEN B.V.

Onze bloembollen vinden hun weg naar broeierijen over de
hele wereld. Wij bieden een breed assortiment dat voldoet

Pater Bloembollen B.V.

T +31 (0)229 561 218

aan de laatste vraag vanuit de markt.

Verlaatsweg 69

F +31 (0)229 561 567

1643 LZ Spierdijk

E info@paterbloembollen.nl

Nederland

W www.paterbloembollen.nl

Kwaliteit
Pater Bloembollen houdt zoveel mogelijk in eigen hand, van

The Netherlands/ Holandia

het planten en oogsten tot het verwerken en zelfs een deel van
de export. De aandacht voor kwaliteit staat centraal tijdens het
gehele productieproces.

Familiebedrijf
De geschiedenis van Pater Bloembollen gaat terug tot 1956.
Dat wij een echt familiebedrijf zijn, merkt u aan onze korte
lijnen en grote betrokkenheid met onze klanten.

Partners
Een van de partners waar we onder andere mee samen
werken, is Van Straalen de Vries Transport. Deze verzorgt
het transport van bloembollen naar de klant. Op het gebied
van payrolling worden we ontzorgd door AB Vakwerk, een
coöperatie die zorgt dat ondernemers kunnen doen waar
zij goed in zijn: ondernemen.

VAN STRAALEN DE VRIES
TRANSPORT
Hét transportbedrijf voor:

Bloem(bollen)- en plantentransport
naar en vanaf diverse veilingen

Nationaal en internationaal transport

o.a. geconditioneerd transport, winkeldistributie, schuifzeil transport

Speciaal vervoer met dieplader
VSDV Transport • Zwaagdijk T: 0228-587838 • Spierdijk T: 0229-563033 • www.vsdv.nl • info@vsdv.nl

Martin, Perry en Gerjo Pater, directie van Pater Bloembollen

Pater Bloembollen B.V. has a passion for growing and
supplying superior quality tulip and lily bulbs. Bulbs of
consistent quality which time and again fully meet with
our client’s high expectations.

Uprawa i dostawa wysokiej jakości cebulek tulipanów
i lilii. Cebulki stałej jakości, które spełniają za każdym
razem wysokie oczekiwania naszych klientów.
To jest to, do czego dąży Pater Bloembollen B.V.

Our flower bulbs find their way to bulb forcing companies the

Nasze cebulki kwiatowe kupowane są przez szklarnie do pędzenia

world over. We offer a wide selection that entirely satisfies the

cebulek na kwiaty cięte na całym świecie. Oferujemy szeroki asor

market’s latest demands.

tyment, który spełnia najnowsze oczekiwania rynku.

Quality

Jakość

Pater Bloembollen keeps everything in-house as much as pos

Pater Bloembollen troszczy się w miarę możliwości o wszystko sam,

sible; from planting and harvesting to processing and even

od sadzenia i zbioru, do obróbki a nawet części eksportu. Jakość

including part of the export. Attention to detail and quality is key

jest centralnym punktem podczas całego procesu produkcyjnego.

throughout the entire production process.

Firma rodzinna
Family business

Historia Pater Bloembollen sięga 1956 roku. To, że jesteśmy firmą

Pater Bloembollen’s history goes back to 1956. We are a true

rodzinną zauważycie Państwo w naszej łatwej dostępności oraz

family-run business, which you will immediately notice by our

dużym zaangażowaniu wobec naszych klientów.

short communication lines and our high commitment to our clients.

Partners

Partnerzy

One of the partners we work with is Van Straalen de Vries

Jeden z partnerów, z którym miedzy innymi współpracujemy,

Transport, which carefully handles the transport of the

to Van Straalen de Vries Transport. Zapewnia on

flower bulbs to our clients. All our payroll activities are in

transport cebulek kwiatowych do klienta.

the safe and capable hands of AB Vakwerk; a cooperation

Payrolling reguluje dla nas AB Vakwerk, kooperacja,

which leaves entrepreneurs free to do what they are good

która troszczy się o to, żeby przedsiębiorcy wykonywali to,

at: running their enterprise.

w czym są dobrzy: przedsiębiorczość.

Modern assortiment tulpenbollen
Modern range of tulip bulbs
Nowoczesny asortyment
Pater Bloembollen biedt een modern assortiment van tulpenbollen.
Dit is geschikt voor broeierijen, maar ook voor de droogverkoop.
Ál onze tulpenbollen zijn van een constante, hoge kwaliteit.
Wij telen onze tulpenbollen op circa 65 hectare, vooral in de omge
ving van Spierdijk, maar ook in de Flevopolder, Noordoostpolder en
Wieringermeer. Voor elke soort zoeken we de meest geschikte grond
soort, zodat we een bloembol van optimale kwaliteit kunnen leveren.

Een betrokken partij die
graag kennis met u deelt
Meer inforMatie:
Kijk op
www.agrifirm.com/plant
of bel 088 488 12 40

Loon,
Zuidermeerweg 20B

Transport &

1652 CS Zuidermeer

Aannemingsbedrijf

T 0229 - 561423
F 0229 - 561599
E info@samschagenbv.nl
www.samschagenbv.nl

Pater Bloembollen offers a contemporary selection of tulip bulbs.
These are suitable for both bulb forcing and for dry sales. Our tulip
bulbs are of a consistent premier quality.
We grow our tulip bulbs across approximately 65 hectares. Our
fields are mostly in the Spierdijk area, as well as in Flevopolder,
Noordoostpolder and Wieringermeer. We find the most suitable
soil for each type of bulb, which means we are able to deliver a
flower bulb of optimum quality.

Pater Bloembollen oferuje nowoczesny asortyment cebulek tulipa
nów. Nadają się one do użytku w szklarniach do pędzenia cebulek
na kwiaty cięte, jak również do sprzedaży w postaci suchych cebu
lek. Wszystkie nasze cebulki tulipanów mają stałą, wysoką jakość.
Uprawiamy nasze cebulki tulipanów na około 65 hektarach, przede
wszystkim w okolicach Spierdijk, ale także na Flevopolder, Noordo
ostpolder i Wieringermeer. Dla każdego rodzaju cebulek szukamy
najwłaściwszego gruntu po to, abyśmy mogli dostarczyć cebulkę
kwiatową optymalnej jakości.

Jaarrond verse leliebollen
Fresh lily bulbs throughout the year
Świeże cebulki lilii przez cały rok

Uw partner in de bloembollenmechanisatie
Graafstra Oosterwolde
Venekoterweg 5
Postbus 188
8430 AD Oosterwolde
Tel: 0516-512233
Fax: 0516-516609
E-mail: info@graafstra.nl
Website: www.graafstra.nl

Tel: 0344-636200 • Email: info@agroburen.nl • Website: www.agroburen.nl

Vestiging Middenmeer
Industrieweg 60
1775 PW Middenmeer
T. 0227 - 50 23 41
E. middenmeer@abvakwerk.nl

www.abvakwerk.nl

Pater Bloembollen produceert jaarrond verse leliebollen. Hiertoe zijn

Agrarische dienstverlening

wij in staat doordat we in drie verschillende landen telen. In Neder
land doen we dat op ongeveer 65 hectare in Drenthe en Noord-Bra
bant en in Frankrijk op circa 10 hectare in Bordeaux. Ons dochteron
derneming Island Bulbs Ltd. teelt en verwerkt leliebollen op circa 45
hectare in Nieuw Zeeland, in Hastings.
Ook hier geldt dat wij een uitgebreid assortiment van leliebollen
bieden dat continu wordt aangepast aan de laatste vraag vanuit de
markt. Naast gevestigde soorten als Conca d’or, Santander, Siberia en
Sorbonne telen we in zowel Nederland als Nieuw-Zeeland ook nieuwe
soorten als Fenice, Moscow, Tarrango en Topeka.

Kwaliteit
service
Aannemerij
Grondverzet
Contractteelt

Pater Bloembollen produces fresh lily bulbs throughout the year. We are
able to do this as we grow our bulbs in three different countries. In the
Netherlands we do this on approximately 65 hectares in the provinces of
Drenthe and Noord-Brabant, and in France on approximately 10 hectares
in Bordeaux. Our subsidiary Island Bulbs Ltd grows and processes lily
bulbs on approximately 45 hectares in Hastings in New Zealand.
Here also we offer a wide range of lily bulbs which is continuously
adjusted to meet the market’s latest demands. In addition to well estab
lished varieties such as Conca d’or, Santander, Siberia and Sorbonne we
also grow new varieties, both in the Netherlands and in New Zealand,
such as Fenice, Moscow, Tarrango and Topeka.

Pater Bloembollen produkuje przez cały rok świeże cebulki lilii. Jesteśmy
w stanie zapewnić stałą produkcję, ponieważ posiadamy uprawy w trzech

Advies op maat
Vakbekwaam

verhuur land
Groenvoorziening
Gespecialiseerd in de teelt van
1e-jaars plantuien, winterpeen,
waspeen en bloembollen.

Agrarische dienstverlening

rożnych krajach. W Holandii uprawiamy cebulki na około 65 hektarach w
Drenthe i Noord-Brabant a we Francji na około 10 hektarach w Bordeaux.
Nasza filia Island Bulbs Ltd uprawia i obrabia cebulki lilii na około 45 hek
tarach w Nowej Zelandii, w Hastings.
Również w tym przypadku oferujemy szeroki asortyment cebulek lilii,
który ciągle dostosowuje się do najnowszych oczekiwań rynku. Oprócz
naszych renomowanych rodzajów takich jak Conca d’or, Santander, Sibe
ria i Sorbonne uprawiamy zarówno w Holandii, jak i Nowej Zelandii rów
nież nowe rodzaje cebulek takie jak Fenice, Moscow, Tarrango i Topeka.

Belkemerweg 115, St.Maartensvlotbrug
Tel. 0224 - 571634
www.mkonijnbv.nl info@mkonijnbv.nl
Planning Vincent tel. 06 - 538 588 60
Landverhuur Arjan tel. 06 - 309 873 89
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De droging en klimaatsturing wordt geregeld met de besturingstechniek van Agratechniek.Voor informatie Over de nieuwste ABC klimaat computer kunt u contact met ons opnemen.
De droging
De
droging en
en klimaatsturing
klimaatsturing wordt
wordt geregeld
geregeld met
met de
de besturingstechniek
besturingstechniek van
van Agratechniek.Voor
Agratechniek.Voor informatie
informatie Over
Over de
de nieuwste
nieuwste ABC
ABC klimaat
klimaat computer
computer kunt
kunt uu contact
contact met
met ons
ons opnemen.
opnemen.
Drying and climate control is controlled by the technology of Agratechniek. For information about the latest ABC Climate Control you can contact us
Drying
Drying and
and climate
climate control
control isis controlled
controlled by
by the
the technology
technology of
of Agratechniek.
Agratechniek. For
For information
information about
about the
the latest
latest ABC
ABC Climate
Climate Control
Control you
you can
can contact
contact us
us

NIEUWSTE GENERATIE
GENERATIE REGELTECHNIEK
REGELTECHNIEK MET
MET ABC
ABC KLIMAATCOMPUTER
KLIMAATCOMPUTER
NIEUWSTE

• Modulair systeem • Hoge ﬂexibiliteit • Eenvoudig uit te breiden • Zeer gebruiksvriendelijk
• Modulair systeem • Hoge ﬂexibiliteit • Eenvoudig uit te breiden • Zeer gebruiksvriendelijk
Industrieterrein Kruiswijk 4 • Postbus 91 • 1760 AB Anna Paulowna • Telefoon (0223) 52 28 24 • info@agratechniek.com
Industrieterrein Kruiswijk
•
AB
•
info@agratechniek.com
Industrieterrein
Kruiswijk 44 •
• Postbus
Postbus
91
• 1760
1760
AB Anna
Anna Paulowna
Paulowna
• Telefoon
Telefoon (0223)
(0223) 52
52 28
28 24
24 •
• info@agratechniek.com
voor 91
meer
informatie
www.agratechniek.com

voor meer informatie www.agratechniek.com

Concept: JS Media Tools A/S • 61747 • www.jsnederland.nl

Met ABC
ABC komt
komt alle
alle ervaring
ervaring samen
Met
samen

