De tulpenoogst op het land van Rainbow Colors

TULPENOOGST NOP EN WESTFRIESLAND

Rooien tussen de buien door
Elk jaar in juni is het weer tijd om de voorjaarsgewassen te rooien. Dit voorjaar begon met een vliegende start; in mei hadden
we een aantal mooie, warme dagen, gevolgd door een extreem
droge periode waarin diverse keren beregend moest worden.
In juni en met name juli viel er veel water. Wat zijn de gevolgen
voor de tulpenoogst? Een impressie van de stand van zaken in
de Noordoostpolder en West-Friesland.
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“Omdat de temperatuur in juni niet te snel
omhoog ging, heeft het gewas rustig kunnen
afrijpen”, vertelt Dirkmaat. In totaal moet het
bloembollenbedrijf 35 hectare tulpen rooien in
Creil en omgeving. “We begonnen rond 22 juni
en toen was de regen al ingezet dus moesten
we zoeken naar percelen die nog redelijk droog
waren. Daarna volgde een periode van zo’n tien
dagen met redelijk weer. In die tijd hebben we
lekker kunnen doorwerken. De structuur van
de grond was goed na de vorstperiode en de
droogte in het voorjaar. We gingen er gemakkelijk doorheen. Half juli werd het echter nat en
hebben we nauwelijks meer iets kunnen doen.
Het moet minimaal twee dagen droog zijn
voordat we het land op kunnen. En dan nog
is het ploeteren. In de week van 18 juli moes-

ten we nog 5 á 6 hectare rooien en doordat het
weer iets beter werd, hebben we het werk toen
kunnen afronden.”De tulpen zijn ‘een tikkie
minder dit jaar’ vindt Dirkmaat. “Ze zijn minder
dik en we hebben minder aantallen. Het nieuwe sortiment is wel goed gegroeid, maar de
opbrengst is zo’n 10% minder. Het oude sortiment is beduidend minder, dat beeld zie je hier
overal in de omgeving.” Dirkmaat verwacht dat
de tulpenopbrengst dit seizoen in totaal zo’n
15% minder zal zijn dan vorig jaar. “In de handel ontstaan echter geen problemen omdat er
te weinig vraag is. De lagere opbrengst leidt dus
nog niet tot stijgende prijzen. Het is dus eigenlijk maar goed dat de oogst wat tegenvalt.” Het
weer heeft de bollenkweker uit Creil de afgelopen weken erg beziggehouden. “Je keek wel
drie keer per dag op internet en het was steeds
hetzelfde verhaal: regen. Ik was blij toen dat
eenmaal werd bijgesteld.” Door het natte weer
is de voorsprong die was gerealiseerd door het
mooie voorjaar, inmiddels weer achterhaald.

“We zijn nu zo’n drie tot vier dagen later, maar
dat hoeft niet tot problemen te leiden.”

BAS KARSTEN, RAINBOW
COLORS, ANDIJK
De mannen van Rainbow Colors uit Andijk
stonden voor de schone taak om 34 hectare
tulpen te rooien in het gebied tussen Wijdenes
en Sijbekarspel. “Tijdens die lange, droge periode hebben we wel negen keer beregend. Een
paar keer hebben we 35 mm water gegeven
en nog was de grond droog. Gelukkig bleef de
temperatuur redelijk normaal”, vertelt Bas Karsten. “Op 26 juni begonnen we met rooien. In
het begin ging het allemaal goed, maar daarna
zette die natte periode in. We hebben vijf dagen
niet kunnen rooien vanwege het weer. Achteraf valt mij dat nog mee.” Aan het einde van de
rooiperiode – in de week van 18 tot en met 22
juli – trok het weer wat aan en konden de restanten redelijk goed worden gerooid. “Je merkte wel dat de grond verzadigd was, de rooimachine slibde eerder dicht.” Karsten vindt de
oogst ‘heel wisselend’. “Een perceel was echt
matig met beduidend minder stuks bollen per
hectare. Geen idee wat de oorzaak daarvan
is. Andere percelen zijn daarentegen juist erg
goed, dus als je alles bij elkaar neemt, komen
we – naar mijn schatting – uit op zo’n 5% minder opbrengst per hectare dan vorig jaar.” Over
de kwaliteit van de bollen is hij goed te spreken.
“Ze zitten goed in de huid, daar mankeert niks
aan.” Over de prijzen merkt hij op: “Ik hoop dat
de prijzen stabiel blijven. Van een paar soorten
zal wel schaarste optreden, wellicht dat daarvan de prijzen nog iets zullen stijgen. Over het
algemeen verwacht ik dat de bollen rond de
voorverkoopprijzen zullen weggaan.”
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