CNB ACTUEEL

TERUGBLIK WINTERSEIZOEN

Slecht weer, schaarste en hoger
De winter begon behoorlijk streng en gooide daarmee roet in
het eten voor een aantal bloembollengewassen. De gevolgen
waren er dan ook naar. Zo ontstond er onder meer schaarste
in lelies, dahlia’s en gladiolen, met als gevolg: stijgende prijzen.
BloembollenVisie blikt met een aantal vakgenoten terug op het
winterseizoen, waarbij ook de toekomstverwachtingen even
worden aangestipt.
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K

enmerkte de droogverkoop van calla’s
zich vorig winterseizoen nog door een
mindere afzet en lagere prijzen, dit jaar
kunnen we spreken van een stabiele afzet en
gelijkblijvende prijzen, concludeert Rob Geerlings van G. Geerlings & Zonen BV. “Wat opvalt,
is dat de afzet naar Japan en de Verenigde Staten ﬂink is gegroeid. Toch blijft het moeilijk om
een halve cent meer te krijgen voor het product. En dat terwijl de kwaliteit steeds beter
wordt.” Het segment bol-op-pot vertoont een
gestage groei. “Dit leidt tot meer afzet van knollen voor de pottenbroei, de Europese consument weet de potcalla steeds beter te waarderen. De prijzen zijn stabiel.” Voor de snijbloemen
onder glas was het afgelopen seizoen ‘veel
beter dan afgelopen jaar’. “En dat moest ook
wel, want het was vijf voor twaalf.” De buitenbloementeelt is goed verlopen, maar: “Niet
beter dan andere jaren. Dit segment begint
zelfs een beetje achter te lopen bij de markt.” De
afzet was stabiel. Geerlings noemt het groeiseizoen ‘matig tot slecht’. “Calla houdt van lange,
warme zomers en die hebben we niet gehad.
Van sommige, bijzondere soorten is maar 1/3
van het bestelde aantal geleverd.” Op papier is
het areaal gekrompen, maar: “Kwekers hoeven
de buitenbloemenproductie niet op te geven,
dus het beeld is niet helemaal zuiver.” Opvallend is wel dat het aantal soorten is teruggelopen, vindt Geerlings. Voor de toekomst is hij
optimistisch. “Ik denk dat we een normaal tot
goed jaar tegemoet gaan.” Hij benadrukt daarbij
het belang van onderzoek. “Als het onderzoek
van KAVB en LTO naar het gebruik van kunstlicht voor de broeierij van calla’s goed uitpakt,
geeft dat broeiers vertrouwen en zullen ze sneller investeren. Dat is goed voor de kwaliteit, de
continuïteit en dus ook voor de prijzen.”
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ONDER DE MAAT
Voor de kwekerij van gladiolen was het geen
geweldig goed seizoen, weet Jan Holtmaat van
Holtmaat Bloembollen BV uit de Noordoostpolder. “We hadden een koud voorjaar, een redelijke zomer en een natte periode van augustus
tot en met november. Vervolgens viel de vorst
vroeg in, waardoor veel gladiolen in de grond
zijn blijven zitten. De oogst was dan ook duidelijk onder de maat en een aantal maten werd
niet gehaald. De opbrengsten vallen dan ook
tegen. Landelijk gezien constateren we dat de
gladiolen bijna op zijn, het seizoen loopt vroeger af dan normaal.”

‘Ik krijg de indruk dat we de
diepste dip gehad hebben,
vraag en aanbod zijn nu
redelijk in balans’

De kwaliteit van de bollen die gerooid zijn, is
goed. De prijzen voor de bollen in de voorverkoop waren redelijk. “In januari en februari
zijn de prijzen echter ﬂink omhoog gegaan als
gevolg van de tegenvallende oogst. Met name
de gladiolen in het vrije segment hebben hiervan kunnen proﬁteren.” Over het areaal merkt
Holtmaat op: “Ik hoop dat het areaal stabiel
blijft, een lichte krimp zou zelfs nog beter zijn.
Dat is alleen maar gunstig voor de prijsvorming.
Verder ga ik er vanuit dat er voldoende plantgoed is, waardoor een stabiele areaalopbouw
ook mogelijk is.”
De matige weersomstandigheden waren in de
handel van gladiolen goed merkbaar, aldus ver-

tegenwoordiger Theo van Aanholt. “Doordat er
schaarste ontstond, stegen de prijzen. Het is
voor het eerst sinds 1998 dat we zo’n extreme
prijsstijging hebben meegemaakt in de gladiolen.” Op zich zijn hoge prijzen zeer welkom,
maar Van Aanholt maakt zich zorgen over de
eﬀecten op de langere termijn. “Als orders niet
kunnen worden ingevuld omdat er te weinig
bollen zijn, is het maar de vraag of klanten volgend jaar nog bij je terugkomen. Mijn voorkeur
gaat dan ook uit naar een goed doorlopend seizoen met stabiele prijzen.” Wel hoopt hij dat de
hogere prijzen van dit seizoen structureel zullen leiden tot een betere prijs voor gladiool.
“Ik hoop dat kwekers wat meer durven vragen
voor hun product. En dat moet ook wel, anders
kun je de teelt van gladiolen niet meer rendabel
maken.” Hij verwacht dat het areaal – na jaren
van krimp – komend seizoen redelijk stabiel zal
blijven. “Dit areaal is goed bruikbaar, zeker gelet
op de toenemende vraag vanuit Oost-Europa.”
Net als vorig jaar rond deze tijd, speelt nog altijd
de dreiging van strenge fytosanitaire maatregelen die de handel ernstig kunnen belemmeren.
“Dit speelt een rol in de handel met Iran, maar
bijvoorbeeld ook voor de export naar Israël. Dit
land eist een klasse die gewoon niet uitvoerbaar is. Dit zou betekenen dat er geen gladiolen meer naar Israël kunnen worden geëxporteerd en dat zou een enorme tegenslag zijn. De
gesprekken hierover zijn nog gaande en verlopen zeer moeizaan. Ik volg het nauwlettend en
hoop er het beste van.”

GEMEDDER
Als we CNB-vertegenwoordiger Siebren Mantel
vragen om een terugblik op de winterhandel in
lelies, stelt hij dat het ‘een moeilijk seizoen’ was.
“Na een koude zomer volgde veel regen en eind
november hadden we al vorst. Die hield een
paar weken aan, waardoor de lelies veel langer
in de grond moesten blijven. Ik kan me niet herinneren dat er ooit eerder een periode van vier
á vijf weken was dat kwekers niet het land op
konden. Het was een heel gemedder.” De longiﬂorums kwamen als eerste uit de grond, toen
de weersomstandigheden nog redelijk waren.
“De oogst was goed - vooral in Frankrijk – en de
prijzen waren vrij stabiel.” Ook met LA’s en Aziaten ging het nog redelijk. “We hebben hetzelfde
prijsniveau kunnen handhaven.” Doordat er – als
gevolg van de moeizame oogst – schaarste ontstond in de lelies, zijn de prijzen daarvan gestegen, vooral voor de dikke maten. Siebren verwacht dat het areaal in het nieuwe seizoen ‘een
beetje zal uitbreiden’. “Maar, helemaal zeker is
dat nog niet op dit moment. De meningen zijn
daarover nog verdeeld.” Over het nieuwe sei-

re prijzen
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Alle cijfers CNB op basis van geschreven omzet, tenzij anders vermeld.
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Aantal geschreven stuks

Gegevens op basis van oogstjaar en schrijfdatum
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Oogstjaar

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa
qui of7cia deserunt mollit
anim id est laborum.
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Aantal teeltbedrijven bloembollen: Aantal
exporteurs bloembollen:

Samenvatting
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.

Lelie: 656
Bron: CBS Landbouwtelling 2009*
* voorlopige cijfers

Kleurvoorkeur bloemenkopers
Lelie Aziaat:
Nederland: rood 27%
Duitsland: geel 24%
Frankrijk: wit 25%
Gr-Brittanie: wit 22%
LongiEorum:
NL/Dui/Fr/GB: wit

Meest aangevoerde kleur lelie
VBN 2010:
WIT x %
ROZE x %
ORANJE x %
GEEL x %
ROOD x %
OVERIGE x %

Bron: PT '09

Bron: VBN

Meest bemiddelde kleur lelie
CNB 2010:
WIT x %
GEEL x %
ROZE x%
PAARS x %
ROOD x %
ORANJE x %
OVERIG x %

Vanaf vandaag kunnen CNB-klanten via CNB Online de gemiddelde prijzen
van lelie, calla, gladiool en dahlia van het IVB CNB inzien, aangevuld met tal
van andere interessante marktgegevens. Voor actuele marktinformatie kunt u
uiteraard ook terecht bij uw vertegenwoordiger. Voor algemene vragen kunt
u terecht bij Commerciële Zaken. CNB blikt twee keer per jaar middels interviews terug op het verloop van het handelsseizoen.

zoen vertelt Siebren: “De voorverkoop is al redelijk op gang gekomen. De prijzen zijn redelijk en
de stemming is vriendelijk. Ik krijg de indruk dat
we de diepste dip nu wel gehad hebben, vraag
en aanbod zijn nu redelijk in balans. Overigens
moesten die prijzen wel aantrekken, want ze
waren heel erg slecht. Wat nu wordt betaald
voor lelies hebben kwekers ook gewoon nodig
om kostprijsplus te kunnen werken.”
Evert van Zanten van exportbedrijf P.F. Onings
BV stelt dat aan het begin van de oogst 2010
stemming een grote rol speelde in de prijsvorming. “De oogst van de Aziaten en LA’s vielen tegen en men maakte zich zorgen over de
opbrengst van Orientals. Die prijsstijging zette in oktober en november flink door. Omdat
de vorst vroeg inviel, hield de twijfel lang aan.”
Twijfel is er nog altijd, maar die betreft vooral de
kwaliteit van de bollen. “Je kunt wel dure bollen
kopen maar als je ze – door eventueel opgelopen schade – niet lang kunt bewaren, heb je
er weinig aan. Bij voorkeur moet je dan vroeg
kunnen planten.” Al met al kunnen we concluderen dat de lelieprijzen een ﬂinke impuls hebben gekregen, erkent Van Zanten. “Verder was
de kwaliteit bij ons veelal goed, wij hadden het
geluk dat de oogst al grotendeels binnen was

toen de vorst inviel. De bollen zijn goed afgerijpt, er was weinig schade. De inhoud zal wel
iets minder zijn; er was minder zon en de temperaturen waren lager.” Hoewel er iets meer
bollen over waren dan vorig seizoen, vindt Van
Zanten dat ‘niet verontrustend’. “Ik verwacht
een verdere uitbreiding, de sector gaat toch de
grenzen weer opzoeken. Dat kan best, zo lang
de handel maar blijft lopen en er niks fout gaat.
De stemming bij klanten is goed, er is vraag en
het meeste is verkocht. Belangrijk is wel dat
iedereen zich aan zijn verplichtingen houdt.”

SCHAARSTE
Volgens CNB-vertegenwoordiger Richard Walkier is het dahliarooiseizoen vlot van start
gegaan. “Wel heeft de overmatige regenval
eind augustus in de Bollenstreek hier en daar
wat waterschade veroorzaakt.” Toch had het
gewas in deze regio de tijd om te herstellen.

“Dat was heel anders in het zuiden van het land.
Daar viel medio november enorm veel water,
gevolgd door een vorstperiode. De kwekers die
op dat moment nog veel knollen in de grond
hadden, liepen tegen een groot probleem op.
Dan kun je denken aan waterschade, maar ook
aan verlate leveranties en niet volledig geleverde koopovereenkomsten.” Als gevolg van deze
problemen werd er in de daghandel veel bijgekocht en werd er vlot verhandeld. Kwekers die
nog voorraden te verkopen hadden, raakten
hier snel vanaf tegen hogere prijzen dan in de
voorverkoop.” Naarmate de tijd vorderde, nam
de schaarste toe en liepen de prijzen verder op.
“De periode van bijkopen en het afsluiten van
orders is vooral in december en januari hectisch
geweest. Tegen eind januari stabiliseerde de verkoop.” De daghandel in dahlia’s van oogst 2010
loopt nog door tot en met eind april. “Al worden
dan de verkochte volumes steeds kleiner.”

Resumé
Hoe kijken kwekerij en handel terug op het winterseizoen? Welke invloed hadden de vrij
natte zomer en de vroeg ingezette vorstperiode? Wat deden de prijzen? En tot welke verwachtingen leidt dat voor het nieuwe seizoen? BloembollenVisie sprak hierover met verschillende vakgenoten.
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