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sector special

Bloembollen

De lente is aangebroken en daarom is het tijd voor
een passend onderwerp. In deze special besteden wij
aandacht aan de bloembol.
Nederland heeft een rijke bloembollencultuur en
de bloembol is dan ook een exportproduct met een
hoog aanzien en grote economische waarde.
Veredeling zijn wij meesters in en de bloembollen
vinden dan ook gretig aftrek in vele landen. Aan het
woord laten wij vertegenwoordigers van Anthos
en KAVB, brancheorganisaties voor de bloembol.
Beiden gaan in op hoe Nederland haar sterke
positie op de wereldmarkt voor bloembollen kan
behouden. Ook wordt het geheim verklapt van goed
ondernemerschap. En dat is meer dan alleen een
geschikte bloembol presenteren.
Marktkansen zijn er ook volop in deze sector.
Wereldwijd hebben steeds meer consumenten geld
over voor een bos bloemen. Niet alleen bij rouwen
en trouwen, maar ook als luxegoed: wekelijks een

bos bloemen op tafel. Ervaringen uit Japan, de VS,
Tsjechië en Mexico laten zien dat er nog veel rek
zit in deze markt. Problemen met het verkennen
van nieuwe markten zijn er echter ook. Naar China
bijvoorbeeld was export vanuit de EU niet meer
mogelijk. Fytosanitaire eisen speelden daarbij een
grote rol. Nederland is in oktober 2010 daarom een
speciaal protocol overeengekomen met China, alle
exportzendingen met tulpen- en leliebollen vallen
hier onder. Dit vraagt alertheid van de Nederlandse
ondernemers, overheid en brancheorganisaties.
Deze special laat zien dat de bloembollensector
staat voor kwaliteit, innovatie en duurzaam
ondernemerschap. De sector houdt dan ook de tulp
als icoon voor Nederland in het buitenland met trots
overeind. Ik wens u veel leesplezier!
Marcel Vernooij, lid managementteam
directie Agroketens en Visserij

Henk Westerhof (Anthos):

“Wij besturen vanuit de ondernemer”
Anthos is de brancheorganisatie die de belangen behartigt van
handelsbedrijven in de bloembollen- en boomkwekerijsector. Ruim 90%
van alle handelsbedrijven in de sector is aangesloten. Een verklaring
hiervoor zal de actieve inzet van Anthos zijn om de bedrijven in de sector te
faciliteren om zich zo goed mogelijk te kunnen positioneren.

“

Enerzijds houdt Anthos zich samen met de Koninklijke Vereni
ging voor Bloembollencultuur (KAVB) bezig met sectorale
vraagstukken binnen Nederland”, vertelt Henk Westerhof,
voorzitter van Anthos. “Daarnaast is het Productschap Tuinbouw
(PT) –waarvan Anthos deel uitmaakt en ook vertegenwoordigd is
in het bestuur – een belangrijke gesprekspartner. Met het geld van
het Productschap worden veel collectieve zaken voor de sector gefi
nancierd, waaronder afzetbevordering en daaruit voortvloeiend de
internationale promotie.” Die promotionele activiteiten worden weer
uitgevoerd door het Internationale Bloembollen Centrum (IBC), waar
van Westerhof eveneens voorzitter is. “En als vertegenwoordiger van
de handel maken we ook deel uit van het bestuur van de Bloembol
lenkeuringsdienst (BKD) en Naktuinbouw, de keuringsdienst voor de
boomkwekerijsector”, vervolgt Westerhof. “Daarnaast vormt Anthos
samen met Frugiventa de handelskoepel groenten en fruit. Samen
met de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten
(VGB ) en Plantum, is deze handelskoepel het eerste aanspreekpunt
voor het ministerie van EL&I en de nVWA over allerlei internatio
nale fytosanitaire dossiers. Naast de betrokkenheid bij de verschil
lende Nederlandse belangenorganisaties, richt Anthos zich ook heel
gestructureerd op het buitenland. Het exportbelang is namelijk groot:
ruim 70% van alle bollen gaat naar het buitenland.”
Markten
De belangrijkste afzetgebieden voor de sector zijn naast Europa
vooral de Verenigde Staten, Canada, Scandinavië, Japan en China.
Nederland produceert op zo’n 22.000 hectare bloembollen en kent
twee deelmarkten. Allereerst is er de broeier die de bollen tempera
tuurbehandelingen geeft en ze vervolgens doorlevert aan tuinders
in het buitenland. Deze tuinders kweken op hun beurt de bollen op
tot snijbloemen. Ten tweede is er de zogenoemde droogverkoop, het
segment waarbij de consument de bollen zelf in de tuin plant. Als
het gaat om de broeierij houdt Anthos zich bezig met allerhande
technische vraagstukken, bij droogverkoop kijkt Anthos vooral naar
mogelijkheden voor merchandisingconcepten en ontwikkelingen in
de retailsector.
Reclameheffing
“Anthos is een branchevereniging voor en door ondernemers”, stelt
Westerhof. “Besturen en commissies worden dan ook op directie
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niveau gevormd door de ondernemers zelf, waarbij men zelf passende
expertise bij het betreffende vraagstuk zoekt. Voor effectieve
internationale belangenbehartiging zijn er vijf landengroepen in
het leven geroepen. Zo zijn alle exporteurs naar de Verenigde Staten
vertegenwoordigd in één landengroep, met een eigen bestuur van
ondernemers die zakendoen met de VS. Zo kun je heel landgericht
belangen behartigen en de ondernemers op die markt sturen in feite
het beleid aan.”
Henk Westerhof: “Anthos is een brancheorganisatie voor en
door ondernemers”.

Qua afzetvraagstukken verschillen de vijf groepen dag en nacht van
elkaar. Europa heeft evenals Scandinavië logischerwijs geen proble
men met fytosanitaire vraagstukken. Hier gaat het vooral om verster
king van de marktpositie met behulp van promotionele activiteiten.
Westerhof licht toe: “Als je naar Scandinavië kijkt, is het grootste deel
van de export gericht op de broeierij. Per jaar gaan zo’n 250 miljoen
tulpenbollen naar de vier Scandinavische landen. De exporteurs
en hun afnemers betalen aan Anthos een vrijwillige heffing – een
reclameheffing – waarmee in die vier landen promotionele campag
nes uitgerold worden met als kernboodschap Buy locally produced.
Het is uniek in de tuinbouwsector dat bedrijven op vrijwillige
basis geld afdragen. De sector ziet heel duidelijk het belang om via
collectieve reclame de marktpositie te verstevigen.” De gangbare
route om collectieve gelden te verkrijgen in de tuinbouwsector is dat
het Productschap Tuinbouw bij voldoende draagkracht de sector een
verordening oplegt, waardoor 100 procent van de bedrijven in de
sector een financiële bijdrage moet leveren.
Fytosanitaire belemmeringen
“In Japan en China zijn de fytosanitaire belemmeringen het
voornaamste issue”, vervolgt Westerhof. “De Japanse markt
bijvoorbeeld had in 1985 een exportwaarde van slechts een paar
miljoen gulden. Het fytosanitaire regime was zo streng dat het voor
Nederlandse bedrijven gewoonweg niet interessant was om daar
zaken te doen. Anthos heeft, samen met het toenmalige ministerie
van LNV en de Plantenziektenkundige Dienst (nu onderdeel van
nVWA) en met steun van de Bloembollenkeuringsdienst, een
‘arrangement op maat’ gemaakt, waarmee heel voorzichtig
markttoegang mogelijk werd. Eerst met hyacinten, toen tulpen en
daarna volgden lelies. De collectieve inspanning heeft ervoor gezorgd
dat de Japanse markt zich heeft geopend voor ondernemers. Zelfde
verhaal met China, dat eveneens een lastige markt op fytosanitair
gebied is. Alle containers met bollen die naar China gaan, worden in
Nederland gecontroleerd op plantgezondheid en of ze voldoen aan de
eisen die China stelt. Het komt dan voor dat ze bij aankomst opnieuw
door de Chinese PD worden gecontroleerd. Dat brengt een groot risico
met zich mee en het kan gebeuren dat de bollen worden vernietigd,
iets waartegen je je als bedrijf niet kunt verzekeren. Sinds een paar
maanden ligt er ook een overeenkomst met China waarin we via
speciale spelregels die problematiek aan banden proberen te leggen.
Waarbij de Chinezen ook naar Nederland komen om te kijken hoe het
er hier aan toe gaat.”
“Rusland en Oost-Europa zijn belangrijke groeimarkten voor de
sector, soms gaat het om fytosanitaire vraagstukken, maar vaak gaat
het ook om kennisoverdracht”, zegt Westerhof. “De tuinders in die
regio zien wel toekomst in bloembollen, maar weten nog niet goed
hoe ze ermee om moeten gaan. Technische ondersteuning biedt dan
uitkomst, en ook daarvoor heeft Anthos speciale programma’s lopen.”
In de Verenigde Staten en Canada heeft Anthos met meerdere
vraagstukken te maken. Fytosanitair staat echter wel bovenaan
het lijstje. Bijzonder is de overeenkomst stammend uit 1951 tussen
Anthos, de VS en Canada. Dit pre-clearance flowerbulb program
bepaalt dat alle bollen en vaste planten vóór transport naar de

VS en Canada in Nederland worden gecontroleerd. De inhoud
van de containers wordt in Nederland zowel door Amerikanen
als Nederlanders gecontroleerd en ondervindt bij aankomst in de
VS of Canada geen hinder en wordt gewoon verder afgehandeld.
Zo komt het fytosanitaire risico niet bij de Amerikaanse grens te
liggen. Inmiddels kennen de VS 36 van dit soort programma’s,
voornamelijk met Zuid-Amerika. Het bloembollenprogramma
was echter het eerste in zijn soort en wordt daarom door de
Amerikanen nog steeds als schoolvoorbeeld gezien als het gaat om
verfijnde efficiency. Een tweede belangrijke strategie die Anthos al
veertig jaar lang toepast én financiert, is het laten uitvoeren van

‘

Exporteurs betalen
aan Anthos een
vrijwillige heffing

’

diverse onderzoeksprogramma’s door verschillende Amerikaanse
universiteiten. Het huidige onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd
door Cornell University. Anthos huurt een professor in die,
aangestuurd door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, met
zijn studenten technisch onderzoek verricht naar het gebruik en de
verbetering van bollen en vaste planten en dan heel specifiek vertaald
naar de behoeften van de Amerikaanse markt.
Teruglopende afzet
Recent heeft de sector in de VS te kampen met een teruglopende
afzet van zo’n 5 tot 10%. In opdracht van Anthos is er onderzoek
gedaan, waaruit blijkt dat ‘de Amerikaanse consument’ niet per se
alle Amerikaanse consumenten vertegenwoordigt en dat een meer
gesegmenteerde doelgroepbenadering beter zou kunnen werken.
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Ook kwam naar voren dat men lang niet altijd weet wat je precies
met bloembollen kunt doen. Tijd voor actie, vond Westerhof.
“Het Amerikaanse reclamebureau Woodbine heeft, na te hebben
deelgenomen aan een pitch, een collectieve campagne voor de sector
ontwikkeld die drie jaar lang in de VS zal lopen. De jaarlijkse kosten
bedragen ongeveer $ 2 miljoen per jaar, kosten die ook nu weer
op vrijwillige basis door leden van Anthos worden voldaan. Maar
niet dan nadat Anthos in de vorm van Westerhof persoonlijk alle
deelnemende bedrijven benaderde om het belang van deze campagne
te onderstrepen. Westerhof: “We hebben een staffel bedacht op basis
van exportgrootte en volume, waar iedereen het overigens snel mee
eens was. Alleen toen moest nog bedacht worden hoeveel iedereen
dan precies ging betalen op basis van die staffel. De kleinste partij
betaalt een paar duizend euro, en de grootste rond de twee ton.”
Vanuit de ondernemer
Westerhof ziet toekomst in het collectief. “We zullen als sector steeds
meer op een privaatrechtelijke manier geld bij elkaar krijgen. Zelf
investeren in iets waarin je gelooft, levert per definitie een hogere
mate van betrokkenheid op.”
Hij noemt nog een initiatief van Anthos. Berenschot deed in opdracht
van Anthos onderzoek naar de vraag of de handelsbedrijven in de
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sector nog wel voldoende geëquipeerd zijn en voldoende kennis
hebben en sterk staan qua schaalgrootte om de snel veranderende
retailers te kunnen blijven beleveren. Westerhof: “Het doel is om
te zien of we kunnen overstappen op samenwerkingsvormen op
het gebied van marketing, inkoop en logistiek.” Westerhof ziet
ook de keerzijde van de medaille. “Het gevaar van een club als de
onze is dat we als belangenbehartiger niet op de stoel moeten
gaan zitten van de ondernemer. De ondernemer moet zich in
markt kunnen onderscheiden, dat is het uitgangspunt. Hoe die
ondernemer dat doet, moet hij zelf weten en we kunnen fouten die
gemaakt worden ook niet vanuit het collectief oplossen. Dan zou
de ondernemer die het wel goed doet, betalen voor de fouten van
de ander. Westerhof besluit: “Anthos is in wezen anders dan andere
belangenbehartigingsorganisaties, Anthos bestuurt ondernemend,
vanuit de ondernemer. Natuurlijk houden we ons bezig met
onderwerpen als innovatie en duurzaamheid, maar onze primaire
missie is om ondernemers verder te helpen hun positie in de markt te
verstevigen.”
Jacqueline Rogers
www.anthos.nl
www.focusopkansen.nl

咲いた、咲いた

チュリプの花が並んだ…

Saita, saita churipu no hana ga naranda ...

Blik op de Japanse bollenmarkt
‘Bloeiende, bloeiende tulpen staan op een rij …’ Rond deze tijd van het jaar
weerklinkt dit lied uit menig Japanse kindermond. Uiteraard is de befaamde
kersenbloesem hét symbool van een nieuwe lente, maar Japanners lopen ook
graag uit om te genieten van een veld kleurrijke, bloeiende tulpen. Voor de
meeste Japanners is ook duidelijk waar de tulp vandaan komt: uit Nederland! Wat
dat betreft heeft de Nederlandse bollensector zich een goede positie weten te
verwerven op de Japanse markt. En niet alleen voor tulpen!
Miss Lily 2010.
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V

an 1639 tot 1858 was Nederland met China de enige vreemde
mogendheid die met Japan handel mocht drijven. Als Japans
enige venster op het Westen, vonden via de handelspost van
de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Nagasaki veel onbekende
producten hun weg naar Japan. Zo ook bolgewassen. Er zijn
vrachtbrieven bekend uit 1855 die melding maken van de export van
narcissen en hyacinten naar Japan. De tulp maakte eind 19e eeuw zijn
intrede in Japan.
Omgekeerd brachten de schepen van de VOC ook nieuwe producten
mee terug uit Japan. Als Von Siebold, die tijdens de eerste helft van
de 19e eeuw werkzaam was als arts op de Nederlandse handelspost,
in 1830 geen leliebollen mee had teruggenomen naar Nederland
was het nog maar de vraag of de Nederlandse leliecultuur opgang
had gemaakt. Helaas voor Japan, wisten de Nederlandse bollentelers
leliebollen wereldwijd tot een geslaagd exportproduct te maken. Ook
nu nog zijn leliebollen na tulpen de belangrijkste exportbol
naar Japan.
Nationale productie
Mede door de introductie van bolgewassen uit Nederland, ontwik
kelde zich in Japan in het begin van de 20e eeuw een eigen bloembol
lencultuur. De provincie Niigata en de naburige provincie Toyama
vormden vanwege de goede bodemkundige en klimatologische
omstandigheden de bakermat en het centrum van de Japanse
commerciële teelt, hoofdzakelijk tulpen. In de jaren zestig van
de vorige eeuw exporteerde Japan zelfs tulpenbollen naar de VS.
Vanwege de verslechterende wisselkoersverhouding yen-dollar,

Hoofdtooi van hyacinten.

versoepeling van fytosanitaire eisen en daarmee groeiende concur
rentie uit het buitenland, is de productie en ook de export afgenomen.
Volgens de laatste cijfers van het Japanse landbouwministerie
had Japan in 2009 een areaal van 538 hectare bloembollen – één
vijftigste van het areaal in Nederland - waarop in dat jaar ruim 165
miljoen bollen werden geproduceerd. Nog steeds zijn Niigata (184
ha/productie van 30 miljoen bollen) en Toyama (115 ha/productie
28 miljoen bollen) de belangrijkste productiegebieden voor (tulpen)
bollen. De productie concentreert zich voornamelijk op tulpen (46%
van het areaal/ruim 30% van totale bollenproductie), lelies (17%/ruim
8% van totale bollenproductie) en gladiolen (6%/ruim 14% van totale
bollenproductie). De productie van irissen, krokussen, hyacinten
en dahlia zijn verwaarloosbaar en worden sinds 1998 zelfs niet
eens meer in de statistieken meegenomen. Zowel het areaal als de
productie lopen sinds begin jaren negentig gestaag terug: het areaal
is tweevijfde van het areaal in 1990, de productie nog slechts 36%. De
hoge productiekosten, vergrijzing van de telers, tekort aan opvolgers
en krimpende binnenlandse consumentenmarkt maken het niet zeer
waarschijnlijk dat de productie in de toekomst weer zal stijgen.
Markt
Japan is voor de binnenlandse vraag naar bloembollen sterk afhan
kelijk van importbollen. Dit mede door de lage productie in eigen
land en het grotere aanbod aan variëteiten uit het buitenland c.q.
Nederland. Met de binnenlandse productie van 165 miljoen bollen, die
schril afsteekt tegen de import van 528 miljoen bollen, kan circa aan
een kwart van de vraag worden voldaan. Van de importbollen is onge
veer 65% bestemd voor de productie van snijbloemen en vindt de
overige 35% zijn weg rechtstreeks naar de consument voor de droog
verkoop. De bestemming van de binnenlandse productie laat juist een
omgekeerd beeld zien: zo’n 70% is bestemd voor de droogverkoop en
30% voor de productie van snijbloemen. Dat heeft alles te maken met
het feit dat wanneer in Japan de droogverkoop van bollen in augustus
begint, er nog onvoldoende aanbod is uit Nederland.

Bekende Japanse modellen, actrices of zangeressen verlenen graag
hun medewerking om de populariteit van de lelie te vergroten.
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De vraag naar bollen hangt nauw samen met de vraag naar snijbloe
men. Daar zien we de sinds de Lehman Crisis in 2008 een kentering
in de uitgaven voor bloemen, vooral in het gebruik van snijbloemen
voor ceremoniële doeleinden als bruiloften en begrafenissen, en
door het bedrijfsleven en hotelwezen. Op dit moment gaat circa
70% van de snijbloemen naar de bedrijven- en professionele markt.
Consumenten besteden gemiddeld € 91 per jaar aan bloemen. Dit

betekent dat met een bevolking van 127 miljoen op de markt voor
persoonlijke consumptie nog enige rek zit. Zeker wanneer je bedenkt
dat het voornamelijk de categorie 50+ is, die bloemen koopt. Het
Japanse landbouwministerie voert een actief beleid om de persoon
lijke consumptie van bloemen te stimuleren. Dit biedt uiteraard ook
perspectief voor de bollensector.
Vierde exportbestemming
Voor Japan is Nederland de belangrijkste leverancier van bloembol
len. Met 98% is Nederland verreweg de belangrijkste leverancier van
tulpenbollen aan Japan (164 miljoen stuks), gevolgd door NieuwZeeland (2%). De invoer van leliebollen (139 miljoen stuks) in Japan
laat eenzelfde beeld zien: 76% van de bollen komt uit Nederland,
15% uit Nieuw-Zeeland en 8% uit Chili. De exporteurs uit deze laatste
twee genoemde landen hebben vaak directe banden met Nederlandse
telers, waardoor Nederland direct of indirect eigenlijk ook voor lelies

en de consument. Het IBC doet dat onder meer door het organiseren
van workshops en seminars om vakspecialisten en vakpers te inspi
reren en te informeren over het gebruik van bollen. In dat kader is
bijvoorbeeld in het seizoen 2009/2010 de tuin bij de residentie van de
Nederlandse Ambassadeur in Tokio ‘gepimpt’ door groenontwerper
en beplantingsspecialist Jacqueline van der Kloet. Haar eenvoudige,
maar uitgebalanceerde stijl trok veel bezoekers tijdens de eerste
Open Tuindagen van de residentie. Daarnaast kiest de sector elk jaar
een Miss Lily, een bekende Japanse actrice, zangeres of model die de
nodige publiciteit genereert. Sinds 2008 voert het IBC verschillende
verkoopprojecten uit om de verkoop van snijtulpen te stimuleren.
Hoewel de Japanse bloembollenmarkt een geconsolideerde markt is,
is er ruimte voor groei. In de eerste plaats omdat de lokale productie
afneemt en bollenteler mede vanwege de vergrijzing een uitstervende
beroepsgroep lijkt. In de tweede plaats kan met name de particuliere

‘

De Japanse consument besteedt
per jaar € 91 aan bloemen

’

vrijwel de hele exportmarkt in handen heeft en Japan jaarrond van
leliebollen kan voorzien. De export vanuit Nederland van gladiolen
bedroeg in 2010 30 miljoen stuks, iris 14 miljoen en krokusbollen bij
12 miljoen1.

Pre-inspectie
De fytosanitaire eisen die Japan stelt aan importen, zijn streng. Neder
land heeft met Japan afspraken gemaakt over de pre-inspectie van
bloembollen bestemd voor export naar Japan. Elk jaar komen er in het
voorjaar twee Japanse inspecteurs naar Nederland. Jaarlijks vindt er
via bilaterale consultaties in Tokio een evaluatie plaats van gemaakte
afspraken en wordt gesproken over mogelijke verbeteringen van de
exportvoorwaarden. Zo werd in 2010 overeenstemming bereikt over
nieuwe exportvoorwaarden, waardoor een eind is gekomen aan de
nultoleranties voor diverse virusziekten en is de werkwijze tijdens de
veldkeuringen ingrijpend aangepast en meer in lijn gebracht met de
werkwijze voor bloembollen met Klasse I.
IBC
Het Internationaal Bloembollencentrum (IBC) is in samenwerking
met de Japanse bloembollensector, zeer actief om de verkoop van
bloembollen te stimuleren. Het richt zijn activiteiten daarbij vooral op
de eindgebruiker: hoveniers, landschapsarchitecten, bloemstylisten

Foto: © IBC

Omgekeerd is voor de Nederlandse bollensector Japan na Duitsland,
de VS en het VK de vierde belangrijke exportmarkt. Export bedroeg
in 2009 € 46 miljoen. Ondanks de sterke positie van Nederland op
de Japanse bloembollenmarkt, staat de handel door de verslechterde
wisselkoersverhouding en krimpende markt onder druk. Daarbij komt
dat de leliebollen (orientalis) vrijwel alleen nog voor de Japanse markt
worden geteeld. Bij lagere prijzen maakt dit voor Nederlandse telers
de Japanse markt minder interessant.
In de residentietuin van de Nederlandse ambassadeur bloeien
natuurlijk gewoon tulpen.

consumptie nog groeien. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat geza
menlijk met de Japanse sierteeltsector een strategie wordt uitgezet
om deze consumptie zowel voor snijbloemen als de droogverkoop, te
stimuleren. Last but not least, om de Japanse bloembollensector ook
in de toekomst te behouden en de Nederlandse telers te blijven voor
zien van een grote afzetmarkt, moet misschien gezocht worden naar
alternatieve benaderingen. De Nederlandse kennis op het gebied van
veredeling, telen en vermarkten is groot. Wellicht is het een idee om
een jonge Japanse teler te ‘adopteren’ en via technische ondersteu
ning op het gebied van innovatieve teeltmethoden en management
op te leiden tot moderne, ondernemende telers.
Carla Boonstra, LNV-Raad Tokyo
1

Bron: Japanese Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries
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Jan van Aartrijk (directeur KAVB):

“De sector komt hier uiteindelijk
sterker uit”
De branchevereniging van de bloembollensector is de Koninklijke Algemeene
Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Deze organisatie bestaat al meer
dan 150 jaar en telt circa 1600 leden. Onze sterke positie op de wereldmarkt voor
bloembollen ondersteunt de KAVB door het stimuleren van ondernemerschap,
kennisontwikkeling, innovatie en ketensamenwerking in de sector.

C

irca 65% van de wereldproductie van bollen en meer dan
75% van de wereldhandel in bollen vindt plaats in of via
Nederland. Ongeveer een derde van de geteelde bollen
wordt in Nederland gebruikt voor de productie van bolbloemen, die
grotendeels worden geëxporteerd. Een riante positie, die echter onder
druk staat.
Jan van Aartrijk, directeur van de KAVB: “Je moet als productieland
natuurlijk voortdurend alert blijven. Wij hebben een bepaalde positie
op de wereldmarkt en het is logisch dat anderen zoiets natuurlijk ook
graag willen. Onze voorsprong haal je niet zomaar in. Die is geba
seerd op kennis van zaken, in alle opzichten. De bloembollenteelt
is écht een moeilijke teelt. Het product wordt vegetatief vermeer
derd. Dit houdt in dat eventuele problemen in partijen ook worden
vermeerderd naar de toekomst.
Dan is het zo dat je klimatologisch precies de goede omstandigheden
nodig hebt. En dat is een klimaat met relatief gematigde zomers en
gematigde winters, zoals het onze. Ook de grote beschikbaarheid van
water in ons land is een cruciale factor.
Verder is de benodigde investering groot. Er gaan rustig enkele tien
duizenden euro’s aan plantgoed in één hectare. Vervolgens luistert de
teelt ook nog eens heel nauw, een foutmarge heb je eigenlijk niet.
Dit alles leidt ertoe dat je als Westers land alleen maar succesvol kunt
zijn in deze teelt bij grootschalige productie, waardoor de productie
kosten verhoudingsgewijs nog steeds laag kunnen zijn.
Voor starters, of je nu praat over een land of een marktpartij, is het
erg moeilijk zich met succes te begeven op een dergelijke markt.”

Zoals elke sector ondervinden ook wij de gevolgen van de financiële
en economische crisis. In grote exportmarkten als de Verenigde Staten
en Japan is de vraag fors teruggelopen. Dat is een belangrijke verkla
ring voor de genoemde terugval.
Ook heeft meegespeeld dat het monetaire beleid wereldwijd uiteen
loopt. De Verenigde Staten vindt het geen probleem om hun dollar
naar beneden te herwaarderen. Onze euro wordt dan duurder ten
opzichte van de dollar, wat zich direct vertaalt in tientallen procenten
hogere productkosten en dus een moeilijkere concurrentiepositie.
In de afzetketen zien wij de snel gegroeide betekenis van de interna
tionale retail, waar een paar grote marktpartijen de dienst uitmaken.
Dit terwijl onze sector veel meer kleinere partijen kent. Dat leent zich
voor een situatie waarin je tegen elkaar wordt uitgespeeld.”
Consument
Hij vervolgt: “Aan consumentzijde heeft onze sector te maken met
het verschijnsel dat tuinieren voor steeds meer mensen een impuls
bezigheid is geworden dan een langer van tevoren vooruit geplande

Duurzaamheid
Jan van Aartrijk noemt duurzaamheid als een trend waarop
de sector vroegtijdig en met blijvend succes heeft ingespeeld.
Begin jaren ’90 kwam de sector onder vuur te liggen als gevolg
van publiciteit over dit onderwerp. Bloembollen was de eerste
sector met een organisatorische structuur voor duurzaamheid
en een rapportage hierover. Dit haar verschijnt het vijftiende
jaarverslag duurzaamheid van de KAVB.

Economie
De ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben geleid tot een daling
van de productie- en exportwaarde van de bloembollensector. Wat
zijn de trends op de belangrijkste exportmarkten, bij de consument,
in de maatschappij en de politiek en hoe moet de sector daar volgens
Van Aartrijk op inspelen?

De emissie van gewasbeschermingsmiddelen is sinds 1998
met 93% verminderd. Het mineralengebruik is met circa 40%
afgenomen en de sector heeft de afgelopen tien jaar een
energiebesparing gerealiseerd van 22% per eenheid product.
Van Aartrijk: “De reductie in mineralengebruik vertaalt zich
nog onvoldoende in milieuwinst, bijvoorbeeld een betere
waterkwaliteit. Op dit moment wordt het hergebruik van

“Allereerst de afzetontwikkeling, waarbij conjuncturele, monetaire en
structurele factoren een rol spelen.
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fosfaten uitgetest op proefvelden.”

Jan van Aartrijk studeerde biologie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Na een periode in het biotechnologisch onderzoek
in de bloembollensector werd hij afdelingshoofd plantenziekten
en gewasbescherming van de PBO Bloembollen, later opgegaan
in Wageningen UR. Daar was hij achtereenvolgens ook
plaatsvervangend directeur en directeur onderzoek. Sinds 2000
is hij directeur van de KAVB.

bezigheid. Ik bedoel het verschil tussen maanden eerder bollen uit de
bekende zakjes in de grond stoppen die in het voorjaar uitkomen, en
het aankopen van bollen op pot en bolbloemen.
Binnen deze ontwikkeling moet je je als individueel bedrijf proberen
te onderscheiden met je producten, concepten en dienstverlening.
Dat lukt een groeiend aantal bedrijven. Maar voor de sector als geheel
is het lastig hierop te reageren. Vraag en aanbod moeten enigszins
in balans zijn. Staat de verkoop onder druk en loopt het aanbod niet
terug, heb je een probleem in de prijsvorming. We hebben als KAVB –
gelukkig, zeg ik dan – onze leden niet aan een touwtje.
De bol op pot is booming en heeft meer toegevoegde waarde dan het
aloude zakje bollen. Ook zie je dat meer bollen worden gebruikt voor
de productie van bloemen, die hun weg vinden naar de consument.
De totale financiële opbrengst uit bollen sec gaat langzaam naar
beneden, die uit bollen op pot en bolbloemen scherp naar boven. In
totaal stijgt de opbrengst op de langere termijn dus bemoedigend.”
Het genereren van free publicity is een speerpunt in de promotie.
Deze activiteit verloopt vanuit het Internationaal Bloembollen
Centrum (waarin de KAVB bestuurlijk deelneemt) in samenwerking
met gecontracteerde pr-bureaus. Andere doelgroepen naast ‘de consu
ment’ zijn marktpartijen als broeierijen en de sector landscaping,
onder andere tuinarchitectuur.
Handelsbelemmering
Waar mogelijk pakt de KAVB belemmeringen voor de sector aan.
Zijn hiervan voorbeelden in de internationale context? Van Aartrijk
is discreet en wil, ook geanonimiseerd, niet een concreet voorbeeld
noemen. Hij stelt echter wel: “In toenemende mate zijn we hier druk
mee. In samenwerking met Anthos, de Koninklijke Handelsbond voor

Boomkwekerij- en Bolproducten, en – eerst en vooral – het ministerie
van EL&I (met name de LNV-Raden) en de nVWA. Ik praat over die
gevallen waarin door landen aanvullende eisen worden gesteld aan
onze exportproducten. Wij bezien met zorg dat er steeds vaker meer
en hogere eisen worden gesteld die een ‘politieke kleur’ lijken te
hebben. Daar is meer tegenwicht nodig.

‘

Wij bezien politiek
gemotiveerde
aanvullende eisen
met zorg

’

In Europees verband doet Nederland er al veel aan om de Brusselse
regelgeving zo aan te passen, dat in elk geval binnen de Europese
Unie een gelijke situatie ontstaat tussen de lidstaten. Dat vloeit ook
voort uit onze positie als grote marktpartij.”
Toekomst
Van Aartrijk ziet de toekomst van de bloembollensector met
vertrouwen tegemoet. “Weliswaar zien wij al jaren een sterke daling
van het aantal productiebedrijven, maar de overblijvende bedrijven
zijn groter en sterker. De sector komt hier uiteindelijk sterker uit. Niet
qua aantal bedrijven, maar wel qua marktkracht.”
Hans van der Lee
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Vincent Cornelissen (directeur BKD):

“De klant is koning”
De Bloembollenkeuringsdienst
(BKD) is in 1923 opgericht
als keuringsdienst van de
vereniging ‘De Narcis’. Telers
van bloembollen zijn verplicht
tot registratie bij de BKD. Deze
keurt bloembollen op zowel
kwaliteits- als quarantaineaantastingen. De BKD verricht,
naast kwaliteitskeuringen,
import- en exportinspecties
voor niet-EU-landen en
laboratoriumonderzoek.

Vincent Cornelissen.

I

n het exportproces is de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) een
belangrijke schakel. Hoe werkt dit in de praktijk?

Vincent Cornelissen, directeur: “Het verhaal begint natuurlijk bij
het agrarische bedrijfsleven dat kansen ziet voor het verhandelen
van haar producten. Het ministerie van EL&I en de nVWA vertalen
de importeisen van een derde land in samenwerking met het
bedrijfsleven naar normen voor de exportproducten. Als BKD hebben
wij daarin een adviserende stem.
Ons werk heeft vanaf het begin in het licht gestaan van de verhan
delingstaak. Binnen de Europese Unie is exportcertificering geregeld
door het plantenpaspoort, waarmee vrij verkeer van goederen in deze
sector tot stand is gekomen. Maar voor export naar niet-EU-landen
voeren wij de finale check uit.

van het desbetreffende land voldoet, zowel wat betreft de kwaliteit
van de partijen als de documenten. In het algemeen is dit proces
goed georganiseerd, maar er is nog altijd verbetering te behalen. De
administratieve lastendruk is hoog.
Daarom juichen wij de komst van CLIENT Export van harte toe [zie
het recente artikel hierover in Berichten Buitenland, januari/februari
2011, red.]. Uiteindelijk zorgt dit ook voor verlichting van het werk bij
de BKD. Exportcertificering wordt er eenvoudiger door.

Vincent Cornelissen studeerde, na het VWO in Amersfoort
en de HAS in Den Bosch , Zoötechniek en Bedrijfskunde in
Wageningen aan de toenmalige Landbouw Universiteit,
inmiddels WUR, en heeft altijd gewerkt aan kwaliteit en
certificering. Zijn voorlaatste functie was adjunct-directeur bij

Hoe werkt dat? De exporteur verzamelt de partijen die hij
nodig heeft. Dat wil zeggen de juiste kwaliteiten en de vereiste
documenten. Wij beoordelen of het materiaal aan de specificaties
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een inspectie- en certificeringsbedrijf in de agrofoodketen. Sinds
1,5 jaar is hij directeur van de Bloembollenkeuringsdienst.

De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) is in 1923 opgericht als

Kritische exportmarkt
Hoe kijkt Cornelissen namens de BKD aan tegen de steeds hogere
eisen die vanuit de exportmarkten worden gesteld aan het
Nederlandse product? “Veel landen worden kritischer. Vanuit het
perspectief van de klant worden die eisen gesteld. En het is aan
Nederland als exporterend land, allereerst EL&I en nVWA, om op
haalbare en verdedigbare wijze deze eisen en het Nederlandse
product bij elkaar te brengen. Maar dat is wel een spanningsveld.
Soms is er sprake van gevraagde onderzoeken op een ziekte, waarvan
onomstotelijk vast staat dat die nooit in ons land is voorgekomen of
die bijvoorbeeld in het exportland zelf juist veel voorkomt. Natuurlijk
moeten de zorgen van het exportland worden weggenomen, de klant
is koning, het grote belang van de bloembol als exportproduct vergt
dit, maar wel met verstand.”

keuringsdienst van de vereniging ‘De Narcis’. De reden hiervoor
was de export naar Amerika; de grenzen dreigden gesloten te
worden vanwege een probleem met stengelaal in narcissen.
Met een keuringsdienst kon kwaliteit worden gegarandeerd. In
de loop der jaren zijn er vervolgens voor meerdere gewassen
kwaliteitskeuringen opgezet. Voor een aantal gewassen voerde
de BKD een keuring op fytosanitaire aspecten uit op basis van
de toenmalige Bloembollenziektenwet. Inmiddels heet deze wet
de Plantenziektenwet. Daarnaast konden telers voor een aantal
gewassen op vrijwillige basis deelnemen aan een keuring op
kwaliteit; de vrijwillige selectiekeuring. Deze selectiekeuring
vormde de basis voor de kwaliteitskeuring.
Met ingang van 1980 werkt de BKD op basis van het Landbouwkwaliteitsbesluit Bloembollen. Dit betekent dat telers van bloem-

Gezamenlijke inspectie
Inmiddels runt de BKD, in opdracht van de nVWA, een omvangrijk
programma van gezamenlijke inspecties tussen Nederland en andere
landen, zoals de Verenigde Staten, China, Japan en Zuid-Korea. Uit die
landen komen met wisselende frequentie inspecteurs hier op bezoek.
Die kijken dan naar de inspectie-, bemonstering- en analyseprocedu
res van de BKD.

bollen verplicht zijn tot registratie bij de BKD. In 2007 zijn daar
de fytosanitaire taken aan toegevoegd, die tot dan toe werden
uitgevoerd door de Plantenziektekundige dienst. De BKD
verricht, naast kwaliteitskeuringen, import- en exportinspecties
voor niet-EU-landen en laboratoriumonderzoek. Daarmee voert
zij als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) een aantal gedelegeerde
overheidstaken uit onder toezicht van de overheid, ten behoeve
van de bollensector. Middels een vertegenwoordiging in het

‘

Fytosanitaire
belemmeringen
vormen een
spanningsveld

’

BKD-bestuur kunnen de koepelorganisaties voor de teelt en
handel, respectievelijk de KAVB en Anthos, onder aanvoering
van een onafhankelijk voorzitter hun stem doen gelden. Deze
positie van KAVB en Anthos voorkomt dat de BKD los komt te
staan van de praktijk, terwijl onafhankelijkheid van de BKD voor
wat betreft de uitvoering van haar taken afdoende geborgd is.
Dit wordt periodiek nog eens extra getoetst door de Raad voor
Accreditatie en door de nVWA.

Cornelissen: “Een ander voorbeeld van hoe Nederland samenwerkt
met de autoriteiten van belangrijke exportmarkten is het
exportprotocol bloembollen China, dat in 2010 is bekrachtigd.
Om tegemoet te komen aan de Chinese eisen is een protocol
overeengekomen voor de export van bloembollen. Dit is uitgewerkt
door vertegenwoordigers van de ministeries van EL&I van beide
landen. Alle exportzendingen met tulpen- en leliebollen, vallen onder
dit protocol.”
Het protocol heeft betrekking op Nederlandse teelt. Bloembollen uit
andere EU-lidstaten kunnen vanaf 21 oktober 2010 niet meer naar
China worden geëxporteerd, ook niet via Nederland. China beschouwt
het Arabisch Mozaïek Virus (ArMV) als een quarantaineziekte. Toet
sing op ArMV voor partijen tulp, lelie, gladiool of narcis is verplicht
voor het exporteren van deze bloembollen naar China. Exportcertifi
cering is zonder deze toets niet mogelijk.
Cornelissen sluit af: “Rekening houdend met dit soort harde eisen,
houdt de BKD de praktijk in het oog. Telkens wordt binnen de
gestelde kaders en randvoorwaarden de meest praktische invulling
gekozen. Goed en efficiënt werken is het devies.”
Hans van der Lee
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Teruglopende exportcijfers in de VS

Oudste en belangrijkste partner
voor export Nederlandse bloembollen
kan oppepper gebruiken
De bloembollenrelatie tussen de VS en Nederland gaat ver terug. In de archieven
wordt melding gemaakt van de eerste Nederlandse bloembollenreiziger die
de Amerikaanse markt bewerkte. Dat was de heer J.B. van der Schoot die in
1849 de VS bezocht en daarmee de basis legde voor wat later de belangrijkste
exportmarkt voor Nederlandse bloembollen zou worden. En met een aandeel
van ruim 15 - 20% is de VS nog altijd de belangrijkste afnemer van Nederlandse
bloembollen. Het grootste gedeelte (40%) van deze export betreft tulpen, op
afstand gevolgd door lelies (15%), irissen (10%) en gladiolen (10%).

D

e export van Nederlandse bloembollen naar de VS is de laat
ste jaren onder druk komen te staan. In het seizoen 2009/10
werd een exportwaarde gerealiseerd van € 92 miljoen, ruim
10% minder dan in het voorgaande seizoen. Daarmee kwam de export
voor het eerst in een groot aantal jaren onder de € 100 miljoen.
Recent valt echter wel een lichtpuntje te ontdekken. De cijfers over de
eerste helft van het seizoen 2010/11 laten weer een lichte stijging van
de exportwaarde zien.
De dalende exporttrend naar de VS van de afgelopen jaren - die
met name opgeld doet voor de droogverkoop - heeft geleid tot een
herbezinning op de bewerking van de Noord- Amerikaanse markt.
Onder regie van de brancheorganisatie Anthos is gekozen voor de
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ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe marketingstrategie in de
VS en Canada. Dit laatste land is met een exportwaarde van zo’n € 20
miljoen ook een niet onbelangrijke afnemer.
De nieuwe strategie is gericht op de markt voor droogverkoop en
gebaseerd op onderzoek dat concludeerde dat de consument welis
waar veel belangstelling heeft voor bloembollen en het planten daar
van, maar dat diezelfde consument over heel weinig kennis beschikt
van het assortiment en het gebruik. Daarom is besloten om een groot
schalige -op de consument gerichte- reclamecampagne te starten.
Daarvoor is men in zee gegaan met het Amerikaanse reclamebureau
Woodbine. De financiering vindt plaats door vrijwillige bijdragen
(€ 0,8 miljoen per jaar voor de periode 2011 – 2013) van zeventien bij
Anthos aangesloten bloembollenhandelsbedrijven die gezamenlijk
zo’n 85% van de consumentenverkopen op de Noord-Amerikaanse
markt vertegenwoordigen. Door voornoemde bijdrage te koppelen
aan andere beschikbare budgetten zal er jaarlijks ongeveer € 1,4
miljoen beschikbaar zijn voor de nieuwe promotiecampagne.

Bloembollenareaal in de open grond in de VS, 2009
Staat
Aantal bedrijven
Hectare
Washington

28

792

Florida

18

554

Californië

22

530

Oregon

23

201

Overige staten

89

399

180

2475

Verenigde Staten
Bron: Census of Horticulture

Van groot belang voor de ontwikkeling van de Amerikaanse markt
voor Nederlandse bloembollen was - en is nog steeds - het in 1951
gestarte pre-inspectieprogramma bloembollen. Dit programma
loopt nog steeds, was het eerste in zijn soort en wordt nog altijd
bestempeld als een van de meest succesvolle. Door de inspectie in
Nederland uit te laten voeren door Amerikaanse inspecteurs wordt
voorkomen dat afgekeurde bollen in de VS vernietigd, danwel
teruggestuurd naar Nederland moeten worden.

De eerste Lilytopia is in mei 2010 officieel geopend door de
Nederlandse ambassadeur in de VS, Renée Jones-Bos.

Lilytopia 2011, leliepromotie bij uitstek!

De VS is zelf ook een niet onbelangrijke producent van bloembollen.
Volgens de recent uitgebrachte ‘Census of Horticulture’ kwam het
bloembollenareaal in de VS in 2009 uit op circa 2500 hectare. De
belangrijkste staten zijn achtereenvolgens Washington State, Florida,
Californië en Oregon. Samen zijn deze staten goed voor zo’n 85% van
het totaal areaal. De verkoopwaarde van de in de VS geproduceerde
bloembollen is voor 2009 gecalculeerd op bijna 35 miljoen euro.

Van 20 tot en met 30 mei 2011 wordt voor de tweede keer de
Lilytopia georganiseerd in de Conservatory van Longwood

Martin Olde Monnikhof, LNV-Raad Washington

Gardens in Kenneth Square, Pennsylvania.
Longwood Gardens is gelegen nabij Philadelphia en behoort
met een oppervlakte van 425 hectare tot ‘s werelds grootste
en daarnaast biedt Longwood consumenten en professionele

Skagit Valley, centrum van de
Amerikaanse bloembollenteelt

gebruikers van bloemen, planten en bomen een breed cursus-

Het grootste bloembollenteeltbedrijf in de VS is – naar

aanbod. De tuinen van Longwood Gardens zijn in het begin van

eigen zeggen – de Washington Bulb Co. Inc. in Skagit Valley,

de 20e eeuw aangelegd door de bekende industrieel Pierre S. de

Washington State. Zoals zo vaak in de Amerikaanse tuinbouw,

Pont de Nemours. Jaarlijks worden het complex bezocht door

valt ook hier weer een directe relatie met Nederland te

ongeveer 800.000 bezoekers.

constateren. Het bedrijf is namelijk eigendom van de familie

Binnen de evenementen van Longwood Gardens neemt Lilytopia

Roozen. Vader Willem emigreerde in 1947 naar dit gebied,

een bijzondere plaats in. Dit evenement kan worden beschouwd

startte een bloembollenteeltbedrijf op 5 hectare en wist dit

als de grootste lelietentoonstelling in de Verenigde Staten (en

te doen uitgroeien tot een bedrijf met een productieareaal

dit jaar waarschijnlijk in de wereld). Het is een evenement waar

bloembollen van bijna 500 hectare, waarvan circa 225 hectare

meer dan 10.000 stelen in prachtige designs tentoongesteld

narcissen, een kleine 200 hectare tulpen en ruim 75 hectare

worden. Ten tijde van de tentoonstelling wordt ook een professi-

irissen. Washington Bulb is één van de grootste werkgevers in

oneel symposium georganiseerd voor iedereen die in Nederland

dit gebied. Het bedrijf heeft 170 mensen fulltime in dienst; in

en in Noord-Amerika betrokken is bij de productie en handel

het hoogseizoen loopt het aantal werknemers op tot 450.

showtuinen. Jaarrond worden er spectaculaire shows getoond

in snij- of potlelies of bij bloemschikkunst. Op het programma
staan technische sessies met experts uit Nederland en de VS.
Longwood Gardens organiseert de Lilytopia in samenwerking
met het Nederlandse bloembollenbedrijfsleven (Anthos), Zabo
Plant, de Nederlandse Ambassade en het Ministerie van ELI. De
Nederlandse topdesigner Dorien van den Berg staat wederom
garant voor het ontwerp van de lelietentoonstelling. Aan de
show doet een groot aantal vooraanstaande Nederlandse
lelie(veredelings)bedrijven mee.

Distributie
Er bestaan in de VS twee grote marktsegmenten voor Nederlandse
bloembollen, te weten de consumentenmarkt (droogverkoop) en
de professionele markt (broeierij). Naar schatting is de verhouding
droogverkoop – broeierij in de VS circa 60 – 40.
Belangrijke distributiekanalen voor de droogverkoop zijn de
zogenaamde ‘big box stores’, zoals Home Depot, Wal-Mart en
Lowe’s. Daarnaast wordt ook nog steeds veel geleverd via de (lokale)
tuincentra.

In Skagit Valley worden de meeste bloembollen geteeld. Jaarlijks
vindt hier in april het bekende Skagit Valley Tulip Festival plaats
dat honderdduizenden bezoekers trekt.
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Kees van der Plas (Stoop Flowerbulbs Holland):

“Gladiolen krijgen sierbloemenmarkt
van de grond”
Exporteren naar de overvolle en scherp concurrerende mondiale markt vergt
niet alleen inzicht en strategie, maar zeker ook het nodige enthousiasme. Onze
landbouwproductie is niet geschikt om mee te dingen naar de bulkopdrachten.
Nederland moet het hebben van innovatieve, gespecialiseerde en voorop
lopende producten. Zoals van gladiolen. Geen bloembol maar een knol.

B

egeesterd zijn van je product, dat zijn altijd liefhebbers. Die
hebben de onverzettelijkheid om tegenslagen te keren, het
doorzettingsvermogen om markten op te breken en de vrij
moedigheid om de bureaucratie van controlerende instanties te accep
teren. Kees van der Plas groeide in Katwijk op tussen de gladiolen op
de kwekerij van zijn ouders en vertrok op jeugdige leeftijd naar Italië
om de markt te inventariseren en op te zetten. Hij is van jongs af aan
de knol en de gladiool met hart en ziel toegenegen. “Geen bloembol
maar een bloemknol”, laat hij direct weten, want verschil moet er
zijn. De bol van onder andere de tulp en de hyacint heeft ‘rokken’
zoals een ui, de knol is massaler van structuur en bevat de energie
van de vergelijkbare aardappel. “Wij zijn anders dan de bloembollen
leveranciers en tegelijkertijd herkennen we elkaars werkwijze.” ‘Wij’
dat is nu de firma F. Stoop BV, beter bekend onder de internationale
naam Stoop Flowerbulbs Holland. Kees van der Plas ontwikkelt de

Kees van der Plas: “We creëren onze eigen markt”.

exportmarkten, want de eenvoudige term ‘verkoop naar het buiten
land’ doet de strategie en werkwijze tekort.
Meer kleuren
De knolletjes van Stoop Flowerbulbs Holland komen niet bij tuincen
trum en bouwmaterialenzaak terecht om de consumententuin een
fleurig aanzien te geven. Voor Stoop Flowerbulbs Holland zoekt Kees
van der Plas naar markten die kans bieden op de ontwikkeling van
een ‘gladioleneconomie’. De knol van de gladiool moet als kweekgoed
aan landbouwers worden aangeboden. Die moeten brood zien in het
laten opbloeien van de gladiool en aansluiting weten te vinden op
de keten van de bloemenhandel. Om van nul af aan, in vaak onkun
dige markten een dergelijke nieuwe afzet succesvol op te zetten,
ondersteunen Van der Plas en Stoop met hun kennis en ervaring het
complete traject, van bol tot bloemenzaak. “We creëren een markt
voor gladiolen”, legt Van der Plas uit, “en dat is het tegendeel van je
bloembollen aan een exporteur of distributeur aanleveren, betaling
controleren en weer met de volgende oogst aan de slag gaan.” De
extra inzet die de gladiool vraagt om tot een succes uit te groeien, is
noodzakelijk vanwege de aard en verschijning. Anders dan de eerder
doorontwikkelde sierbloemen was de gladiool ooit slechts groot en
rood. De voordeelbloem voor begrafenisboeketten, vooral goed om
liggend te gebruiken. Maar toen, jaren geleden alweer, een Zaanse
supermarktketen er iets aparts in zag en de bloemenstal achter de
kassa ermee ging sieren, kwam de ontwikkeling van meer kleuren,
soorten en maten goed op gang. De Noord-Hollandse kennis en
ervaring rond bloemenveredeling zorgde in sneltreinvaart voor een
grotere keuze en een ruime toepassing. Vandaag de dag zijn er zo’n
500 soorten gladiolen, waarvan een 300 het in de handel prima doen.
Met een toegewijde en ondernemende keten is de gladiool dan heel
succesvol bij de consument aan te bevelen.
Bloemeneconomie
Is de sierbloemenmarkt in een bepaald land behoorlijk ontwikkeld,
dan zal de gladiool enige moeite hebben met het veroveren van een
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Na het ontsmetten...

...komt het drogen.

Conditionering van gladiolenknollen vergt
vakkundig handwerk.

plek tussen de bestaande succesproducten in de bloemenwinkel. Maar
is de grond voor een dergelijke markt nog niet eens omgeploegd of
verkeert deze nog in een ontkiemende fase, dan kan de gladiool voor
een ongekende stimulans zorgen. Kees van der Plas kan het goed
uitleggen: “Omdat de hele economie profiteert van de gladiool. Wij
leveren geen snijbloem op die exportmarkt, wij leveren een complete
ketenactiviteit aan meerdere regionale partijen in het exportgebied.
Die geven ieder voor zich een impuls aan de keten. Werkgelegenheid
op het land, bij het snijden en verpakken en vervolgens in de
distributie, de logistiek en de detailhandel. Dan heeft de winkel er een
stevige sierbloem aan, kleurrijk en decoratief. Door de variatie raakt
de consument niet snel op de gladiolen uitgekeken en bloeit de afzet
op. We hebben de ervaring dat er dan een bloemencultuur ontstaat
die alleen nog maar in omvang toeneemt. Die aanpak slaagt in tal van
opkomende economieën, waar een upper class ontstaat die vervolgens
weer een middenklasse mee omhoog trekt. Dat zijn de consumenten
die in deze fase de economie helpen opbloeien. Tot ze verwend
raken en ook andere sierbloemen gaan vragen. Dan gaan onze
gladiolen het weer moeilijker krijgen, omdat het aanbod vervolgens
overweldigend wordt. In een expansieve markt neemt ons aandeel af,
maar qua volume blijft de afzet vaak wel gelijk. Je zou kunnen zeggen
dat onze gladiolen een sierbloemenmarkt van de grond kunnen
krijgen. Iets ingewikkelder maar met een gerichte en fanatieke inzet
uiterst succesvol. En met voldoening, want je bent veel meer bezig
met kennisoverdracht, creëren van regionale werkgelegenheid en
samenwerking.”
Blauwdruk voor succes
Zo kwetsbaar als een sierbloem tijdens het transport van de teelt
landen naar de mondiale afzetmarkten is, zo stevig blijft de gladiool
overeind binnen het regionale traject. De knollen worden door een
vereniging van Noord-Hollandse kwekers bij Stoop Flowerbulbs
Holland aangeleverd. Onder optimale omstandigheden worden
de vele varianten in het Noord-Hollandse Waarland gesorteerd,

‘

Eén ongelukkige
steekproef maakt een
hele lading onterecht
verdacht

’

geconditioneerd en getransporteerd naar de gladiolenkwekers. De
eerste winst is binnen: transport van de verpakkingen en kratten
met geconditioneerde knollen vraagt minder volume en voorde
liger voorzorgsmaatregelen dan het kostbare vervoer van dozen
met snijbloemen. De lage kostprijs en het eenvoudige kweekproces
stelt de hele keten in de, soms kersverse, markt in staat voor elke
schakel een aantrekkelijke marge in te bouwen. In een subtropisch
klimaat kan de boer zonder ingrijpende aanpassingen op gladiolen
overstappen. De logistiek is met de korte lijnen snel in te richten. De
maatschappelijk verantwoorde regionale opzet wordt door de over
heid met sympathie beloond en door de markt omarmd. Kortom, een
blauwdruk voor succes, in opkomende en doorevoluerende markten.
“Ja, dat is wel zo”, beaamt Kees van der Plas, “maar bedenk wel dat
wij met de hele keten doorlopend bezig blijven. De boer vraagt om
kwekerskennis, de logistiek om onze ervaring met het transport van
gladiolen en de winkels om inzicht in consumentenbenadering. Dus
houdt het marktsucces van de gladiool ons wel langer bezig dan de
reguliere bloembollenketen aan inzet vraagt. Dat vereist inderdaad
het nodige enthousiasme. Een doorsnee aandeelhouder stapt onge
acht het product in voor de voorspelde winst, een ondernemer met
een verbondenheid met zijn product zet door tot hij dat aan de markt
heeft weten over te brengen. Daarom moeten alle betrokkenen, van
knollentelers tot en met de afnemers, ook liefhebbers van de gladiool
zijn. Anders blijft het positieve resultaat ver weg.”
Barrières
Er ligt nog een barrière op de weg van een succesvolle gladiolenketen.
“Vroeger waren de knollen zo ongeveer vrijgesteld van fytosanitaire
controles. Met het toenemen van de export en de uitbreiding van het
aantal landen dat knollen toelaat om een gladiolenketen in richten en
succesvol te maken, nemen zowel de eisen als de intensiteit van de
controles toe. Tegelijkertijd loopt men tegen de moeilijkheidsgraad
van die controle op. Het kan slechts steekproefsgewijs. Eén ongeluk
kige steekproef maakt een hele lading onterecht verdacht, met alle
kostbare gevolgen van dien. De kennis op het specifieke gebied van de
knollen en de gladiolen is vaak genoeg totaal afwezig. Tel daarbij op:
de Engelstalige papierwinkel die zich in vreemde landen met vreemde
talen moet bewijzen. Sommige landen stellen regels op die ten
aanzien van knollen totaal misplaatst zijn. En dan mag je, als aanstu
rende partij in de keten, de instanties niet rechtstreeks benaderen voor
uitleg, nee, dat moet via de brancheorganisatie en het ministerie. Ook
de reactie komt langs diezelfde omweg terug. Leer je daarmee leven?
Nou ja, je moet wel, maar je wordt er nooit echt blij van.”
Frits H. Emmerik
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Bloembollen in Mexico
Mexico telt meer dan honderd miljoen inwoners en een aantal religieuze en traditionele
evenementen gedurende het jaar. Het is daarmee een grote potentiële markt voor
bloembollen. De Mexicaanse consument koopt jaarlijks een groot aantal verse bloemen
en bloemstukken. Een flink aandeel hiervan betreft bloemen die groeien uit bollen,
zoals lelies, gladiolen, aronskelken en tulpen.

D

miljoen. Ons land neemt 87% van de Mexicaanse bloembollenimport
voor zijn rekening. De belangrijkste soorten geïmporteerde bollen
waren leliebollen (80%), diverse bollen niet elders genoemd (11%),
tulpenbollen (5%) en gladiolenbollen (4%).

Nederlandse bloembollen waren in 2009 het belangrijkste agrarische
importproduct uit Nederland (18,7% van de totale agrarische import)
en stonden op de derde plaats in het eerste kwartaal van 2010
(17,7%). De importwaarde bedroeg € 16,6 miljoen respectievelijk € 9,9

Voor geïmporteerde bollen wordt een importheffing gehanteerd
van 0% voor ‘slapende’ en van 10% voor ‘groeiende of bloeiende’.
Vanwege het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Mexico
wordt voor alle bollen die vanuit de EU worden geëxporteerd 0%
gehanteerd. Voor bloembollenexport naar Mexico is fytosanitaire

e omzet uit deze producten staat echter onder druk door
een aantal oorzaken. Te noemen zijn de beperkte handha
ving van kwekersrecht, fytosanitaire beperkingen op inko
mende ladingen bloembollen en het gebrek aan ervaring van de telers
in de behandeling en het productieproces van het eindproduct.
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De kwestie van het hergebruik van bollen die worden verkocht aan
producenten is nog steeds een bron van zorg voor kwekers en hun
distributeurs in Mexico. Dit is nog onderwerp van discussie tussen de
kwekers en distributeurs. Een voorstel voor de Nederlandse bloembol
lenkwekers: een goede beheersing van prijswijzigingen als gevolg
van over- of onderproductie, hetgeen de importeur en distributeur in
de gelegenheid stelt om de aanvoer en prijs beter te laten aansluiten
op de marktsituatie. De Mexicaanse markt is zeer prijsgevoelig.

certificering vereist. Ook moet voor de import zijn voldaan aan
specificaties vermeld in norm NOM-007-FITO-1995 over de invoer van
pootgoed, evenals de fytosanitaire wetgeving.

‘

Telers in Mexico
kampen met
gebrekkige kennis

Er zijn momenteel zes bedrijven in Mexico actief die samen meer
dan vijftien Nederlandse bloembollenfirma’s vertegenwoordigen. Zij
bieden verschillende soorten bollen en een aantal van hen ook zaden.
Vaak hebben zij al een lange ervaring in de markt en in de meeste
gevallen zijn zich dichtbij de Mexicaanse producenten gevestigd.

’

De LNV-afdeling Mexico-Stad sprak met vertegenwoordigers van
twee onderdelen uit de bloembollenketen: een vertegenwoordiger
van Nederlandse bollenleveranciers en een Nederlandse
bloemenontwerper.
Import
De distributeur van Nederlandse bloembollen is gespecialiseerd in
leliebollen. Leliebollen zijn eenvoudig te produceren en kennen een
verhoudingsgewijs lagere incidentie van fytosanitaire problemen. Het
uiteindelijke product heeft een groot marktpotentieel en een aantrek
kelijke prijs. Het bedrijf importeert voornamelijk uit Nederland (vier
leveranciers, 90 à 95% van de ingevoerde producten) en uit Chili (drie
leveranciers) en verdeelt zijn producten onder de locale producenten,
voornamelijk in de deelstaat Mexico, het belangrijkste productiege
bied van het land. Andere traditionele bolbloemen, zoals gladiolen,
hebben marktaandeel verloren, vooral vanwege hun hogere produc
tiekosten, meer handarbeid en fytosanitaire risico’s.

Ontwerp
De geïnterviewde Nederlandse bloemenontwerper begon zijn bedrijf
in 2009, in een van de welvarendste wijken van Mexico-Stad. Naast
de verkoop in zijn winkel bezorgt hij boeketten en bloemstukken aan
kantoren en particulieren. Ook verzorgt hij de bloemenversiering van
grote evenementen. In het algemeen koopt de Mexicaan last minute
zijn bloemen in kiosken of zelfs in de straat, waar verkopers een lage
kwaliteit bloemen aanbieden. In zijn winkel heeft hij echter een hoge
kwaliteit, vooral omdat deze geschikt moeten zijn voor het gebruik in
kantoor en openbare ruimten. Dit is echter wel de top-niche van de
markt, alleen geschikt voor de hogere inkomens. De meest populaire
bolbloem is de tulp, omdat deze het hele jaar door beschikbaar is.
Meestal gekweekt in Mexico en de rest wordt gekocht in Nederland.
Lelies worden meer als een ‘bijna-nationale’ bloem beschouwd, omdat
ze overal in Mexico ruim voorradig zijn. De ontwerper maakt ook
boeketten van lokaal geteelde bolbloemen en geïmporteerde bolbloe
men uit Nederland, zoals hyacinten, amarylissen, narcissen en tulpen.
Laatste advies voor Nederlandse ondernemers is om je te vestigen
in je doelmarkt, en zodoende een goed gevoel voor deze markt te
krijgen.
Leonora Hammer, LNV-afdeling Mexico
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Een beknopte geschiedenis..

De Tsjechische Tulp

Over wie de eerste was die de tulp in Europa heeft geïntroduceerd hebben de Tsjechen
geen twijfels, dat waren zij. En over wie de tulp populair heeft gemaakt en daarmee
veel geld heeft verdiend twijfelen de Tsjechen evenmin; dat zijn de Hollanders. Van
veredeling van de Tsjechische tulp naar de kansen en mogelijkheden die de bilaterale
relaties op gebied van de bloembol geven aan zowel de Tsjechen als de Nederlanders.

D

e tulp doet in 1554 zijn intrede in Tsjechië (toen onderdeel
van het Oostenrijkse Rijk). De toenmalige ambassadeur
van het Oostenrijkse Rijk in Constantinopel (het huidige
Istanbul) introduceert de tulp vanuit de tuinen van Constantinopel
aan het hof. Deze bijzondere gift, het zijn de eerste tulpenbollen in
Europa, wordt geplant in de tuinen van het koninklijk paleis in Praag.
Vanuit Praag verspreidt de tulp zich redelijk snel over West-Europa
en is een graag geziene gast in vele adellijke en koninklijke tuinen.
Nederland speelt al snel een belangrijke rol bij de veredeling van de
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tulp waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de bekende veredelaar
Carolus Clusius. Zo wordt Tsjechië het tweede vaderland van de tulp.
Tegenwoordig lijkt de rol van Tsjechië uitgespeeld als het gaat om een
leidende rol op veredelingsgebied.
In 1918 valt het Oostenrijkse keizerrijk uiteen en wordt de republiek
Tsjecho-Slowakije uitgeroepen. Onder de eerste president Masaryk
krijgt de landbouw veel aandacht en is de republiek innovatief op
agrarisch gebied, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de

Zetor-tractor. Maar ook veredeling van gewassen staat sterk in de
belangstelling. Een belangrijke stimulans is het geld dat beschikbaar
is vanuit de staatskas. In 1923 begint een zekere Mattusen, in dienst
van het bedrijf Slavik, met de veredeling van tulpen in Tsjechië. In
1939, vlak voor de oorlog, beschikt Slavik over twee hectare land
beplant met ongeveer honderd verschillende variëteiten tulpen en de
oogst ligt rond de 150.000 bollen per jaar. Hierbij gaat het uitsluitend
om de teelt van uitgangsmateriaal bedoeld voor de export.
Harde valuta
In vergelijking met Nederland zijn de condities voor de teelt van
tulpen niet ideaal in Tsjechië. Inderdaad lijkt Tsjechië met zijn conti
nentale klimaat, zwaardere, slechter doorlatende gronden en heuvel
achtige landschap minder geschikt voor de teelt van tulpenbollen
dan Nederland. Maar wellicht is het belangrijkste verschil de sterke
Nederlandse handelsgeest die de keten van uitgangsmateriaal tot
markt weet te verenigen, iets wat in Tsjechië ontbreekt.
Na de Tweede Wereldoorlog wordt de veredeling van tulpen weer
opgepakt. De hoop is dat met het ontwikkelen van nieuwe waarde
volle soorten geld kan worden verdiend. En niet zomaar geld, maar
dollars, ‘harde valuta’ waaraan het communistisch regime altijd een
tekort heeft. Naast de wens om producten te ontwikkelen die ‘harde
valuta’ opleveren, wil het regime ook graag onafhankelijk zijn van
geïmporteerde producten zoals in dit geval tulpen- en andere bollen
uit Nederland.
Drie veredelingsfases
De veredeling van tulpen na de Tweede Wereldoorlog kan in drie
veredelingsperioden ingedeeld worden;

De eerste fase: 1950 tot 1957
Het onderzoeksinstituut in Pruhonice speelt hierbij een centrale
rol, maar ook diverse andere onderzoekcentra zijn bij de veredeling
betrokken. Met een veelheid aan nieuwe soorten als resultaat.
De tweede fase: 1969 – 1985
In deze periode werken drie onderzoekers aan het kruisen van
tuintulpen. Bekende soorten als Ondrej, Holitscher, Rubin. Ook
werken deze wetenschappers aan het ontwikkelen van resistentie
van tulpen tegen ziekten. De ontwikkelde diploïdesoorten tonen een

‘

Bollen sluiten prima
aan bij de Tsechische
mentaliteit: goedkoop
en lang genieten

’

hoge resistentie tegen verschillende virale ziekten. Door het kruisen
met de tulipa fosteriana wordt de ziekteresistentie verder versterkt.
In soorten als Czardas, Labakan of Omar wordt dit tot uitdrukking
gebracht. In deze periode hebben de Tsjechische onderzoekers ook
contact met Nederland, vooral met het voormalig proefstation te
Aalsmeer en zou in Tsjechië ontwikkeld uitgangsmateriaal aan
Nederlandse bollentelers zijn verkocht.
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De derde fase: 1990 tot 2010
Al voor de omwenteling, komt de veredeling door geldgebrek bijna
stil te liggen. In die periode start Vaclav Jost vanuit het onderzoeksin
stituut in Hermanuv Mestec, waar hij zich jarenlang had bezig gehou
den met vermeerdering, met de handel (im- en export) van bollen
en vooral de tulp. Zijn werk stelt hem in staat contact te leggen met
leidende bloembollenbedrijven in Nederland. Zo komen verschillende
nieuwe soorten op de markt die in Nederland zeer goed ontvangen
zijn. In 1999 begint het instituut in Pruhonice, op basis van bestaande
kennis en met de wens geld te verdienen, een nieuw veredelingspro
ject van tulpen. Nu ligt de nadruk op uitgangsmateriaal voor tulpen
voor de broeierij. De basisvariëteit wordt de tulp Gavota die in 1991
is ontwikkeld door een ander Tsjechisch instituut. Deze variëteit is
vervolgens gekruist. De afstammelingen van deze kruisingen zien we
terug in verschillende Nederlandse soorten als Bastogne, Abra en Kees
Nelis. In de jaren 2004 – 2006 selecteert men een aantal bollen met
bijzondere kleurcombinaties en/of bijzondere aangename fruitachtige
geuren. In de slotjaren van het project worden het grote aantal gese
lecteerde soorten op basis van economische en esthetische waarden
gereduceerd tot 177. Nu de leidende onderzoeker van het instituut
met pensioen is gegaan, worden de activiteiten beëindigd en wordt
het ontwikkelde materiaal verkocht. Het lijkt erop dat met het stop
pen van het project opnieuw een streep wordt gezet onder onderzoek
en veredeling van de tulpen in Tsjechië.
Actuele kansen
Als het om bloembollen gaat, wordt niet alleen het eindproduct
van de Nederlandse teelt, de bloem en/of de bol, geïmporteerd voor
gebruik door de consument. Ook worden bollen geïmporteerd voor
de broeierij en/of opkweek in potten/mandjes door professionele

droogverkoop aan professionele kwekers of consument. In waarde is
de export van bollen na een dipje in 2009 gegroeid in 2010 naar een
niveau van € 1.889.000. Een toename in vergelijking met 2009 van
12,5% en ten opzichte van 2008 met 4,6%.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uitgangsmateriaal aan te
schaffen in Tsjechië. Het instituut in Pruhonice is hiervoor het
bekendste adres. Veel Nederlandse telers kennen de producten van
Pruhonice. Jammer is dat dit instituut een goed eindproduct aflevert
maar bij de verkoop niet altijd bijzonder professioneel te werk gaat.
Naast de winterbol is Tsjechië een markt voor zomerbollen. Bollen
sluiten goed aan bij de Tsjechische mentaliteit, goedkoop en lang
genieten. Bollen, of het nu tulpen, narcissen, blauwe druifjes, lelies
of gladiolen zijn, plant men in de tuin en daar heeft men relatief lang
plezier van. Immers: bollen kun je meerdere malen gebruiken. Maar
ook winterbollen die in mandjes of potten in huis worden gehaald,
bloeien relatief lang, meestal langer dan een boeket tulpen op vaas en
ze lijken op bloeiende potplanten, een belangrijk product in Tsjechië.

kwekers. De laatste jaren is het aantal geïmporteerde bollen in
Tsjechië, volgens cijfers van het Productschap Tuinbouw, afgenomen
tot 12.858.928 stuks. Van de geïmporteerde bollen staat de tulp op de
tweede plaats (18,5% van totaal) achter de gladiool (18,7% van het
totaal) gevolgd door de allium, krokus en narcis. In de exportstatistiek
wordt geen verschil gemaakt in verkoop voor de broeierij en de
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Kansen zijn er niet alleen op het gebied van samenwerking,
onderzoek, vermeerdering of op het gebied van de broeierij, maar
vooral voor de verkoop van bollen in het algemeen en steeds meer
voor aparte soorten voor tuin of balkon. Nu de koopkracht toeneemt,
verandert de Tsjech steeds meer zijn ‘volkstuin of gata’ van een
traditionele groentetuin in een bloemenparadijs.
Ellen de Vrugt, LNV-Raad Praag

De sexy Zantedeschia’s van Sande BV
“Ons product is exclusief en elegant, net als parfum”, roept commercieel
directeur Rick den Dulk enthousiast. “Die parfummerken hebben het pas echt
goed begrepen, mooie fotografie, prachtige modellen en dito verpakking.
Wij hebben met de Zantedeschia hetzelfde gevoel voor ogen. Met als pay off
‘By Sande’ en het gebruik van stijlvolle, vrouwelijke modellen willen we de
Zantedeschia positioneren als kwalitatief hoogstaand, luxe en sexy plant.”

Rick den Dulk.

V

er bovenin de kop van Noord-Holland, in ‘t Zand om
precies te zijn, huist veredelaar Sande BV. Een jong team
werkt hier vol overtuiging aan de wereldwijde opmars van
Zantedeschia ook wel Calla genoemd. Financieel manager Martijn
Dettmers legt uit: “Onze lelietak hebben we af moeten stoten,
we waren daarin gewoonweg niet de allerbeste. Daarom zijn we
ons gaan richten op een gewas waarin we dat wel zijn.” Enter
de Zantedeschia. Deze plant, die uit dezelfde familie stamt als de
aronskelk, komt oorspronkelijk uit Afrika, maar kwam via NieuwZeeland op het pad van Sande terecht. “Sande was een van de eerste
veredelaars die serieus met de Zantedeschia aan de slag is gegaan.

Martijn Dettmers.

Die voorsprong die we toen hebben kunnen nemen, maakt dat we
nu een veredelaar van betekenis zijn. We zijn voor de Zantedeschia
gegaan omdat de plant een aantal specifieke kenmerken heeft die
hem heel geschikt maken om commercieel hoog op in te zetten.
Allereerst de houdbaarheid op vaas, die is voor een Zantedeschia een
week of drie. Als je dat vergelijkt met de tiendaagse houdbaarheid
van een tulp of roos, is dat een groot verschil.” “Daarnaast, vult Den
Dulk aan, “heeft de Zantedeschia een unieke uitstraling, met een
lange steel en bijzondere bloem. En ook niet onbelangrijk; hij bloeit al
als je ‘m koopt, je ziet direct de kleur.” En dat was reden genoeg voor
Sande om het risico aan te gaan. Den Dulk: “Binnen no time hadden
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Over Sande BV
Geer van den Berg startte Sande in 1972 als eenmanszaak. In
1977 verhuist hij naar ’t Zand en doopt zijn bedrijf Sande BV. Hij
begint als kweker van diverse producten waaronder lelies en
voegt daar later ook lelieveredeling aan toe. De laatste jaren
is Sande zich volledig gaan specialiseren in Zantedeschia’s. Het
veredelingsprogramma van Sande is gericht op cultivars die zich
onder andere onderscheiden op het gebied van kleur, vorm,
groei-eigenschappen, ziekteresistentie. Een groot gedeelte
van de kas is gereserveerd voor proeven en experimenten ten
behoeve van de ontwikkeling van nieuwe rassen en teeltver-

we een zwarte kleur veredeld, de Schwarzwalder. Dat was direct een
succes, vanaf toen zijn we er vol voor gegaan.” De opvolger van de
Schwarzwalder® is er ook inmiddels. De Black Paradise® is, na acht
jaar ontwikkeling, de zwartste bloem op aarde.

betering. Sande heeft op dit moment zowel een volwaardig
assortiment van snijrassen als een compleet assortiment van
potplantrassen. Deze potplantrassen zijn commercieel bekend
onder de naam ‘Supreme Callas®’.
Het vermeerderen van Sande rassen gebeurt voornamelijk in

De mannen van Sande zijn erop gebrand om zo veel mogelijk te
communiceren met de producent van het eindproduct. Dettmers:
“Vroeger maakte je een mooi product, je zocht er een kweker bij
om het te vermeerderen en dan maar hopen dat het door de markt
heenging. En eenmaal op de veiling is het de prijs die de interesse
in een product bepaalt. Best ouderwets. Tegenwoordig zijn we

laboratoria over de gehele wereld. Sande zorgt dat deze laboratoria altijd over nieuw, vers materiaal beschikken om de beste
kwaliteit te verkrijgen. Het verse materiaal wordt in het eigen
laboratorium vervaardigd. De doorteelt van het weefselkweekmateriaal gebeurt bij streng geselecteerde doorteelt adressen.
De kwaliteit van de doorteelt wordt tijdens het teeltseizoen
nauwkeurig beoordeeld.

De karakteristieke knalroze kratten van Sande.

Het verkoopnetwerk van Sande beslaat de hele wereld. Via het
eigen verkoopbedrijf Calla Supply is het mogelijk om waar ook
ter wereld knollen te verkopen. Daarnaast wordt er gebruik
gemaakt van diverse agenten en handelaren.

proactiever in onze communicatie richting kweker; wat wil de
kweker, wat zoekt hij precies. Het gaat vaak maar om hele kleine
verbeteringen, die niet direct prijsbepalend zijn maar die wel van
grote invloed op de kwaliteit zijn.” Den Dulk: “We zetten op al onze
producten en merchandising ons logo met als pay off ‘By Sande’,
waarmee we onze herkenbaarheid vergroten.”
Rouwen en trouwen
Sande is al een flink aantal jaren internationaal actief. Van den Berg jr.
begon tien jaar geleden in Kenia een Zantedeschia-kwekerij maar die
is twee jaar geleden verkocht. Overgebleven is de kwekerij in Ecuador
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en daarmee gaat het meer dan uitstekend. Dettmers: “Vanuit Ecuador
bedienen we de Noord-Amerikaanse markt. Van de ongeveer achthon
derd groothandels in Amerika, zijn er vijfhonderd klant. Ons verkoop
team belt de klant elke week op vaste tijden.
We weten precies wat onze klanten normaal gesproken afnemen, we
regelen alles, het enige wat de klant hoeft te doen, is ‘ja’ zeggen.”
Mede dankzij deze effectieve aanpak is Sande de crisis goed doorgeko
men. En met veertig hectare Zantedeschia’s kan het bedrijf jaarrond
elke week honderdduizenden bloemen leveren. “Natuurlijk zijn we
relatief gezien een klein gewas, maar we hebben weinig tot geen
concurrentie”, zegt Dettmers. “De Nederlandse veiling is onze groot
ste concurrent, maar ons voordeel ten opzichte van de veiling, is dat
de inkoper uit Amerika iedere keer beleverd wordt door een andere
leverancier, in de winter is er geen product en de transportkosten
vanuit Nederland zijn een stuk hoger dan vanuit Ecuador.” Nog een
voordeel; de Zantedeschia is populair als trouw- en rouwbloem. “In
crisistijd wordt er gewoon gerouwd en getrouwd, misschien zelfs nog
wel wat uitbundiger”, denkt Dettmers.
Als zo’n marktbenadering zo simpel is, waarom doen andere kwekers
niet exact hetzelfde? Den Dulk: “Je kan zoiets alleen doen als je actief
bent in lagelonenlanden, wij hebben gemiddeld rond de 450 mensen
werken in Ecuador. Natuurlijk zijn er rozenkwekers met een grotere
omvang, maar daar is de concurrentie onderling gewoon bijzonder
groot. Sande heeft zich met de specialisatie in de Zantedeschia een
weg gebaand door ziektes, teeltproblemen en andere opstartproble
men om uiteindelijk enorm veel kennis over het product op te doen.

In de kassen van Sande worden ook nieuwe soorten getest.

‘

De Zantedeschia staat
bekend als rouwen trouwbloem

’

Al die factoren zorgen dat Sande een bijna niet in te halen voorsprong
behaald.” Den Dulk voegt lachend toe: “Mensen die denken dat ze
dit kunnen kopiëren, wens ik veel succes”. Dettmers: “De operatie in
Ecuador staat stevig, we zijn continu bezig met de verbetering ervan.
Zo is een fair trade certificaat in aanvraag, en doen we ons uiterste
best om een nog schonere teelt te realiseren. Om de teeltgrond steriel
te krijgen, gebruiken we Nederlandse stoommachines. Voorheen
gebeurde dat met de toepassing van methylbromide, een giftig gas.
Ook de Ecuadoriaanse werknemers van Sande kunnen rekenen op
goede medische zorg, scholing en er is zelfs een kerkje gebouwd.”
The future is bright
Hoog op het exportwensenlijstje van Sande staat China. “We moeten
nog voorzichtig zijn, omdat het kwekersrecht daar voor ons nog niet
in orde is, maar we doen op kleine schaal tests voor als de overeen
komst straks getekend is”, zegt Den Dulk. Den Dulk is enthousiast
over de potplantenlijn, de Calla Supreme, gedoopt. De potplantenlijn
is ook de grootste exporttak van Sande. In Noord-Amerika worden
jaarlijks 20 miljoen potras Zantedeschia’s verhandeld. “En ook daar
lopen we voorop wat de concurrentie betreft, wij hebben een comple
tere kleurenlijn en onze potplanten zijn door een iets andere soort
van veredeling beter houdbaar. Met die lijn gaan we ons uiteindelijk
wel direct op de consument richten. Het zal nog wel even duren
voordat die in de schappen staan, maar onze kernboodschap richting
consument zal iets zijn in de trant van ‘bright colors, long life, fair
price’, dat moet een Zantedeschia van ‘By Sande’ zijn.
Jacqueline Rogers
www.sandegroup.nl
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Belangrijkste exportmarkten bloembollen
(x miljoen euro)
2000
2005
2006

2007

2008

2009

2010*

Totaal

678

617

667

675

626

568

580

in%
2%

V.S.v.Amerika

140

113

121

116

105

90

86

-4%
-11%

Duitsland

81

69

74

78

73

75

67

Ver.Koninkrijk

58

60

60

57

55

44

46

5%

Japan

90

64

65

58

44

42

44

5%
-3%

Frankrijk

52

42

45

45

44

37

36

Italië

53

35

37

40

33

26

27

4%

3

10

17

24

27

23

24

4%

Rusland
China
Canada
Zweden
Overige landen
Bron: Productschap Tuinbouw
* voorlopige cijfers

7

25

23

21

18

20

29

45%

22

19

21

20

19

20

18

-10%

21

18

19

19

21

17

16

-6%

149

162

185

197

187

174

187

7%

