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Areaalrecord
Het areaal bloembollen in Nederland bedraagt 26.033 hectare. Dat is
een record, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van
de zogeheten landbouwtelling. Niet eerder was de oppervlakte van de
bloembollenteelt in Nederland zo groot.
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H

et areaal van 26.033 hectare is een
toename van 1.192 hectare ten
opzichte van 2015. Het areaal is de
laatste jaren gestaag geklommen van
rond de 24.000 hectare naar de huidige omvang.
De 26.033 hectare bollengrond
staat verspreid over Nederland. De
nadruk ligt echter op Zuid-Holland,
Noord-Holland en Flevoland. Met
name de laatste twee provincies
maakten een flinke sprong. De toename bedroeg respectievelijk ruim
500 en 300 hectare. In de meeste provincies nam het areaal bollenteelt toe,
met uitzondering van Gelderland, Overijssel, Utrecht en Zeeland.
De toename komt voor een groot
deel op conto van uitbreiding van het
tulpenareaal. Eerder dit jaar bleek uit
cijfers van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) dat het areaal van dit
gewas met 800 hectare was toegenomen.

TENDENS

OPPERVLAKTE PER PROVINCIE IN HECTARE
(bron CBS)

Overigens wijken de areaalcijfers van het
CBS iets af van die van de BKD. Laatstgenoemde cijfers zijn vastgesteld op perceelsniveau en bevatten geen paden of ongebruikte kopakkers. De uitkomsten zijn daardoor
iets lager. De tendens van verschuivingen in
teeltoppervlakten komt echter wel overeen. De
cijfers die de BKD heeft bekendgemaakt, laten bij
de voorjaarsbloeiers een toename zien van 629
hectare. Bij de zomergewassen is bij de grootste
teelt, lelie, een groei te zien van zo’n 67 hectare.
Voor de KAVB komt het areaalrecord niet helemaal onverwacht, meldt directeur Prisca Klein.
Ze prefereert de telling van de BKD, maar ze
denkt wel dat de tendens in beide tellingen
hetzelfde is. “We zagen eerder dit jaar al dat
het areaal tulpen flink was toegenomen. Er is
een positief sentiment in de sector.” Klein rela-

tiveert de gevolgen voor de markt. “We moeten
afwachten wat de opbrengst wordt. Bij lelie is
oogst verloren gegaan door de wateroverlast in
het zuiden van het land en bij tulp heeft fusarium een rol gespeeld.”
Klein verwacht dat de vraag naar goede bollengrond groot zal blijven. De eisen die telers aan de
grond stellen zijn hoger geworden. Het afgelopen
jaar heeft aangetoond dat de grond niet alleen
ziekte- en plaagvrij moet zijn, maar liet ook zien
dat de waterafvoer in orde moest zijn. “Het wordt
lastig goede nieuwe percelen te vinden.”
Het aantal bedrijven dat actief is met bollenteelt bedraagt volgens het CBS 1.612. Dat is een
toename van 61. Dat betekent niet dat er daadwerkelijk 61 nieuw opgerichte bedrijven zijn bijgekomen. Het CBS maakt bij de telling onderscheid tussen bedrijven die bollen als hoofdteelt
hebben en bedrijven die bollenteelt voeren als

bijgewas. Tot de ‘nieuwe’ bedrijven behoren bijvoorbeeld akkerbouwers die op een aantal percelen bollen zijn gaan telen.
Het CBS zegt wel dubbeltellingen te voorkomen
doordat kwekers alleen het areaal moeten aangeven dat ze in beheer hebben en waarvan ze
het gewas verzorgen en niet het areaal dat ze in
eigendom hebben.

SCHAALVERGROTING
De KAVB herkent de trend van nieuwe bedrijven. “We merken dat aan twee ontwikkelingen.
Het areaal dat binnen de KAVB is vertegenwoordigd is een jaar of drie geleden gaan groeien. Dat
komt overigens ook door schaalvergroting. En we
hebben dit jaar een plus in het ledenaantal. Daar
zijn we blij mee, want per jaar stopt 3 à 4 procent
van de telers.”
De broeierij laat een ander beeld zien dan de
teelt. Het aantal broeierijen neemt gestaag af.

Dit jaar staan 465 bedrijven bij het CBS geregistreerd die op grote of kleine schaal actief zijn
als broeier. In 2015 waren dat er nog 505. Bij
dit aantal zijn ook de ondernemers meegeteld
die naast de broeierij nog een ander agrarische
bedrijfstak hebben.
Dit dalende aantal neemt niet weg dat het aantal
tulpen dat de broeierij verlaat de afgelopen jaren
gestaag is gegroeid tot bijna 2,1 miljard. Dit is
een verdubbeling van het aantal dat in 2000 de
bedrijven verliet. Het aantal broeiers is in dezelfde periode evenredig afgenomen. Het zwaartepunt van de broeiers ligt uiteraard in Noord-Holland (266) en Zuid-Holland (153) maar ook in
andere provincies wordt gebroeid, met uitzondering van Utrecht en Overijssel.
In de productie noteert de broei van hyacint ook
een klein plusje ten opzichte van verleden jaar,
terwijl de productie van narcis stabiel is. De overige bollenbroei is daarentegen gedaald.
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