BROEIERIJ

Groei tulp en krimp hyac int ‘niet verwonderlijk’
Het areaal tulpen is dit jaar bijna 800 hectare gegroeid, zo blijkt
uit de voorlopige statistiek voorjaarsbloeiers die de BKD onlangs
heeft gepubliceerd. Het betekent een areaalgroei van 7 procent en
dat is veel. Ook groot is de krimp bij de hyacinten van maar liefst
13 procent. Toch lijkt niemand verbaasd.
Tekst: Jeannet Pennings
Fotografie: René Faas

TEELT TULP
‘Oude soorten stabiliseren’
De uitbreiding van het tulpenareaal is in lijn der verwachting, laat Mark Heemskerk weten. De voorzitter van de KAVB Productgroep Tulp benadrukt dat het om
een voorlopige statistiek gaat en dat de definitieve cijfers dus nog kunnen afwijken, maar minder zal het zeker niet worden. “De groei is best fors en daarmee gaat
het de laatste jaren hard. Als daar een goede oogst overheen komt, wordt het riskant.” Het is volgens Heemskerk de vraag of vraag en aanbod dan nog op elkaar
aansluiten. “Het mooiste zou natuurlijk zijn als het areaal gelijk was gebleven. Nu
verdient iedereen een goede snee brood, bij uitbreiding moet je dat maar weer
afwachten.”
Echt zorgen maakt Heemskerk zich vooralsnog niet. “Toen vorig jaar het areaal
van ‘Strong Gold’ met 100 hectare was uitgebreid, hielden we ook ons hart vast,
maar toch is dat goed uitgepakt. Ook nu is ‘Strong Gold’ weer veruit de grootste
stijger. De uitbreiding zit aan de bovenkant van het assortiment en dat is positief te
noemen. Oude soorten als ‘Yokohama’, waarvan afgelopen jaren de slechte partijen zijn weggegooid, stabiliseren in omvang. Punt van zorg vind ik wel dat er afgelopen zomer weer flink wat bollen zijn blijven staan waar de markt niet om verlegen zit. Daar zou de kwekerij conclusies uit moeten trekken.”

BEMIDDELING
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‘Weinig effect op korte termijn’
Anthos-voorzitter Henk Westerhof schrijft de forse groei van het tulpenareaal toe aan de ontwikkelingen in de binnenlandse broeierij. “Als je ziet wat
daar de afgelopen jaren is gebeurd, is deze uitbreiding niet verwonderlijk. Inmiddels worden ruim 2
miljard tulpen in Nederland gebroeid.” De areaaluitbreiding zal in ieder geval geen gevolg zijn van de
droogverkoop. “Die geeft geen aanleiding tot groei.
Ook in de broeierij-export zie ik niet veel verschuivingen. Wel krijgen Europese markten steeds meer
te maken met de broeierijproductie in Nederland.”
In dat verband maakt Westerhof zich wel enige zorgen over de areaaluitbreiding. “Als een groter tulpenaanbod uit de binnenlandse broeierij volgend jaar
leidt tot prijsval, dan gaat de Europese broeierij daar
geheid in mee. Maar dat is vooralsnog speculeren.”
Westerhof verwacht niet dat de statistiek – die volgens hem overigens voor iedereen op hetzelfde
moment beschikbaar zou moeten zijn – nu al grote invloed zal hebben op de bollenhandel. “Als de
oogst komende zomer tegenvalt, kan daarmee de
uitbreiding al weer gecorrigeerd zijn. Bovendien zal
de prijsontwikkeling van de Nederlandse tulpen van
veel grotere invloed zijn.”
Evenmin verwonderlijk vindt Westerhof de krimp in
het hyacintenareaal. Hij ziet het als ‘een reactie op
de ontwikkelingen afgelopen jaren’. “In de Scandinavische landen weet het product zich redelijk staande te houden, maar over het algemeen is er toch wat
druk op de afzet, vooral in de droogverkoop. Als de
potten- en snijhandel dat niet opvangen, is dit het
resultaat.”

TEELT HYACINT
‘Komende jaren verdere krimp’
“Dat is nogal wat”, is de eerste reactie van Louis
van Haaster op de 13 procent krimp van het hyacintenareaal. Hij had wel verwacht dat het minder
zou zijn, maar geen 156 hectare. De voorzitter van
de KAVB Productgroep Hyacint ziet met name
een grote krimp in de meerjarige teelt. “Dat zal
grotendeels te maken hebben met de zware oogst
van afgelopen jaar. Bollen die te groot gegroeid
waren, zijn al verkocht en dus niet opnieuw opgeplant. Ook zou het goed kunnen dat kwekers bollen weggeraapt hebben vanwege de geelziekproblemen afgelopen jaar.”
Wat Van Haaster niet had verwacht is de flinke
krimp in het areaal gehold en gesneden. “Het betekent dat het hyacintenareaal niet volgend jaar –
want het pluis is nagenoeg gelijk gebleven – maar
komende jaren verder zal krimpen. Die ontwikkeling juich ik alleen maar toe. Wat de broeierij al
een aantal jaren laat zien, namelijk onder kostprijs
werken, vertaalt zich nu naar de teelt. Dat duurt
altijd een aantal jaren met een meerjarige teelt als
hyacint.”
De productgroepvoorzitter benadrukt dat het om
een voorlopige statistiek gaat, maar de richting is
duidelijk. Daarin ziet hij dat met name de grote
soorten als ‘Pink Pearl’, ‘White Pearl’ en ‘Delft Blue’
de grootste krimp laten zien. “Het zijn de potcultivars die al een aantal jaren in de broeierij te weinig opleveren.”

Areaalcijfers voorlopige statistiek BKD voorjaarsbloeiers (hectare)

‘Vraag naar grote, uniforme partijen’
Gezien de kwekerslust en vlotte tulpenafzet is Paul Peters, manager
bemiddeling bij CNB, niet zo verrast over de areaaluitbreiding. “Het
klinkt fors, 7 procent, maar wat er in de broeierij gebeurt is ook fors.
De groei zit dan ook in het broeiassortiment. Tulpenbroeiers zijn
nog meer dan anders op zoek naar grote, uniforme partijen en die
worden al vroeg vastgelegd.”
De areaalcijfers zeggen volgens Peters dan ook nog niets over de
bollenafzet. “Het verloop van het broeiseizoen is veel bepalender
voor de stemming in de markt dan de statistiek. Tot nu toe zijn de
prijzen van de tulpen voor de klok ‘gewoontjes’. Het is afwachten
hoe zich dat verder zal ontwikkelen, maar op basis van wat wij nu
zien in de tulpenhandel is er geen reden tot angst.”
Sam van Egmond, directeur bemiddelen bij Hobaho, sluit zich daar
bij aan. “Als de areaalgroei in het gevraagde sortiment zit, kan de
markt dat onder normale omstandigheden wel absorberen.” Waar
Van Egmond zich meer zorgen over maakt is de kwaliteit. Is er voldoende zorgvuldig omgegaan met de keuze van het plantmateri-
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aal? “Er is afgelopen jaar veel afbroei de grond in gegaan, een snelle
manier om uit te breiden wat een direct gevolg is van de positieve marktstemming. Met afbroei retour hoeft niks mis te zijn als je
zeker weet dat je van de gewenste cultivars goede partijen opplant.
Dat laatste roept wel vragen op. Is er bijvoorbeeld voldoende geselecteerd op Fursarium? Maar ook TVX en Augustaziek zorgen nog
steeds voor teeltproblemen. Selectie op gezond plantgoed is van
wezenlijk belang. In druk om te groeien schuilt altijd het gevaar dat
dit ten koste gaat van de kwaliteit.”
De forse terugval van het hyacintenareaal is volgens zowel Van
Egmond als Peters een logisch gevolg van de marktontwikkelingen. “Afgelopen jaren was er een licht overschot, deze areaalcorrectie haalt die spanning er af”, zegt Van Egmond. Die wel opmerkt dat
er, door een mindere opzet in 2013-2014 en een goed groeiseizoen
in 2015, een krapte in de werkbollen ontstaat. “Dat baart wel zorgen voor de komende jaren.”

BLOEMENHANDEL
‘Enige zorgen over kleurbalans’
Voor FloraHolland is het eigenlijk nog te vroeg om iets over de voorlopige statistiek te kunnen zeggen. “Wij analyseren de areaalcijfers
uitgebreid, maar doen dat pas in de loop van het voorjaar op basis
van de definitieve cijfers”, vertelt Jaap Houwer, productcoördinator
tulp. “De ervaring leert dat er op assortimentsniveau nog verschillen kunnen zijn.” Desalniettemin is de areaaluitbreiding een feit en
die verrast Houwer niet, gezien de 4 tot 5 procent die er afgelopen
jaren steeds al bij kwam. “De vraag is nu in welk assortiment de groei
zit. Het betekent niet automatisch 7 procent meer bloemen op de
markt volgend jaar. En als dat wel het geval is, leidt dat niet direct tot
angst. We zien de afzetmarkt van tulpen nog ieder jaar 5 tot 10 procent groeien, met name in landen als Duitsland, Polen en Hongarije.
Waar ik wel enige zorgen over heb is de kleurbalans. Roze is bijvoorbeeld een zorgenkind waar we verzadiging in de markt zien. In dat
segment is uitbreiding niet gewenst.”
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