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Als één bedrijf besluit zijn tulpen te showen, trekt dat wel
wat publiek. Als acht bedrijven tegelijk drie dagen achtereen hun bedrijven openstellen, heeft dat een veel groter
effect. Dat bleek wel tijdens
het Tulip Trade Event dat
plaatsvond van 15 tot en met
17 maart.
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W

elke krant of welk tijdschrift je ook
open slaat: de tulp staat er in. De
afgelopen jaren is de liefde voor de
tulp bij de consument sterk gegroeid. Dat merken de acht bedrijven die meedoen aan het
vorig jaar gestarte Tulip Trade Event heel goed.
De eerste editie was voor de deelnemers voldoende succesvol, en dus krijgt de tweede editie een flitsende aftrap bij deelnemer Haakman
Flowerbulbs in Wervershoof.

TULIP TRADE EVENT

VOLOP
KEUZE

Al voor de officiële opening lopen kopers uit
diverse Aziatische landen en Rusland rond.
Haakman heeft uitgepakt met ruim 160 verschillende cultivars, die dit jaar op een bijzondere manier staan opgesteld. Alle tulpen staan
op kleur of groep. De roden bij de roden, de
gefranjerden bij de gefranjerden en de rode,
geelgeranden bij de rode, geelgeranden. In een
oogopslag kan de bezoeker de verschillen zien
tussen bijvoorbeeld ‘Hennie vander Most’, ‘Russia’ en ‘André Citroën’. Een betere levende catalogus kan de koper zich niet wensen.

MEER LELIES
De officiële opening kent zijn plussen en zijn
minnen. Dirk Jan Haakman moet melden
dat de Chinese ambassadeur helaas niet kan
komen. Positief is dat, naast de Commissaris
der Koning van Noord-Holland Johan Remkes, ook gedeputeerde Jaap Bond aanwezig
is, die onder meer betrokken is bij Greenport
Noord-Holland Noord.
Haakman zoomt in op het eigen bedrijf, dat bijna tachtig jaar geleden is opgericht, maar volop
kijkt naar de toekomst. Investeringen in zonnepanelen en droogsystemen met zonnewarmte
zorgen voor duurzaamheid. Wat nieuwe markten betreft, ziet hij voor de tulp nog kansen
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• 30 maart
teerd staan. Wat• China
betreft, plaatst
hij2017
wel
30 maart 2017 • BLOEMBOLLENVISIE • 13

BRANCHENIEUWS

een kanttekening: er gaan op dit moment meer
lelies dan tulpen naar dit land.

INNOVATIEKRACHT
Commissaris der Koning Johan Remkes steekt
de loftrompet over de bloembollensector. “De
tulp is een van de meest succesvolle en bekende exportproducten van Nederland. De provincie Noord-Holland is er trots op dat er zo veel
bloembollen in dit gebied staan. Daarvan gaan
er ook steeds meer naar China, waar we middels een vriendschapsrelatie met Shangdong
een speciale band mee hebben. Steeds meer
parken staan in het voorjaar vol met onze tulpen.”
Remkes is onder de indruk van de innovatiekracht van de bloembollensector. “Er staat
inmiddels 7.000 hectare tulpen in netten en
van alle broeitulpen komt 80 procent van de
waterbroei. Het kennispeil is erg hoog, hoger
dan elders. Daar mag de sector trots op zijn.”
Met de doop van de gele snijtulp ‘Golden Dragon’ geeft Remkes de start van de tweede editie van het Tulip Trade Event het gewenste officiële tintje. En daarna is het weer gauw terug
naar de tulpen. Kijken, fotograferen en noteren.
Daar gaat het uiteindelijk toch om.

VEEL BELANGSTELLING

Commissaris der
Koning Johan
Remkes (links)
doopt ‘Golden
Dragon’, samen
met Dirk Jan
Haakman.

Als we binnenlopen bij exportbedrijf Amsonia
aan de Dorpsstraat in Tuitjenhorn, belanden
we in een oase van rust. Een paar bezoekers
buigen zich over de bakken met tulpen, terwijl
ze hun bevindingen uitwisselen. Dat geeft ons
een mooi zicht op de bijna honderdzestig soorten tulpen die directeur-eigenaar Martin Buter
en zijn team in de hal hebben opgesteld. “De
hele ochtend is het lekker bedrijvig geweest,
ook diverse bezoekers uit het buitenland. Er is
veel belangstelling voor tulp”, zo is zijn ervaring.
Amsonia richt zich met haar teelt specifiek op
verkoop aan de broeierij. “Tulp is ons grootste
gewas, maar we exporteren ook lelie, iris, gladiool,
narcis en krokus.” Rusland en Oekraïne zijn de
voornaamste afzetmarkten voor Amsonia. “Een
deel van de bollen verkopen we via importeurs,
een deel rechtstreeks. Het voordeel van rechtstreekse verkoop is dat de lijnen met broeiers
kort zijn, we feedback krijgen op ons product
en wij onze afnemers advies en begeleiding
kunnen bieden.” Afnemers broeien zowel voor
de grootschalige retail als voor de luxere bloemist. “Dat betekent dat wij een breed assortiment moeten bieden, van massasoorten tot
dubbele, gefranjerde of dubbel gefranjerde tulpen.”
Julia Prokofieva is Amsonia’s salesmedewerker op locatie, zij vertegenwoordigt het bedrijf
vanuit Moskou. “Onze afnemers hebben een
voorkeur voor heldere kleuren zoals geel, roze
en het felle rood uit de Russische vlag. Ook
gestreepte en tweekleurige tulpen doen het
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goed.” Rusland is traditioneel een liefhebber
van bloemen, spijtig is alleen dat de instabiele roebel nogal eens roet in het eten gooit. Het
enige geluk daarbij is dat tulp een relatief goedkope bloem is. “In tijden van crisis, zoals nu,
laat de consument een bos rozen staan, maar
koopt hij wel tulpen.” Internationale Vrouwendag verliep dan ook zeer succesvol voor de tulpenverkoop. “Ik hoor van onze klanten dat er
goed verkocht is, tegen acceptale prijzen.”

PROBLEEMLOOS
De kennis in de buitenlandse broeierij is van
een ander niveau dan in Nederland, weten
Buter en zijn medewerkster. “Toch betekent
dat niet automatisch dat bij alle broeiers de
informatiebehoefte even groot is. De ene broeier volgt volledig zijn eigen koers, de ander is
leergierig en wil alles weten. Wat je vaak ziet
in Russische kassen is dat de kasramen dicht
blijven. Aangezien het buiten koud is, vliegt
alle warmte eruit en dat vinden broeiers zonde
van het geld. Dat je door een gebrek aan ventilatie problemen krijgt met je gewas, blijkt niet
voor iedereen een reden te zijn om het anders
te doen.”
Buter vindt het ‘leerzaam’ om mee te doen
aan het Tulip Trade Event. “Dit is voor ons een
mooie kans om onze soorten in bloei te zien
en zelf te ervaren hoe de tulpen erbij staan.
Wij zijn altijd op zoek naar probleemloze soorten waar iedereen mee kan werken, ook broeiers die over wat minder kennis en faciliteiten
beschikken. Die pik je er hier wel uit.”

‘We verkopen deze dagen
misschien niet direct veel
tulpen, maar op de langere
termijn heeft het wel effect’

Maarten Oijevaar van Gebr. Oijevaar & Zn.
in Creil loopt een rondje langs de tulpen van
Amsonia. “Wij werken veel samen met Martin. Het is goed om met elkaar in contact te blijven zodat wij weten wat voor soorten Amsonia
nodig heeft voor de verkoop in het buitenland.
Wij telen zowel een zwaarder als een wat lichter
segment, zodat we zowel de retail als de bloemist kunnen bedienen.” Wat hem opvalt aan
de soorten die hij hier ziet: “Ik zie vooral tulpen
van een goede, zware kwaliteit waarin je weinig
terugziet van de zuurproblemen van het afgelopen seizoen.” ‘Tresor’ springt eruit voor hem.
“De roze kleur is erg sprekend, en het mooie is
dat hij ook in de knop roze is en niet wit, zoals

veel andere roze tulpen. Dat zou een mooie aanvulling kunnen zijn voor onze kraam.”

RONDLEIDEN
Op de kwekerij en broeierij van Borst Bloembollen in Obdam kunnen bezoekers meer zien
dan een selectie tulpen. “Gasten die daarvoor
belangstelling hebben, leiden we ook rond in
de broeierij. Vooral voor buitenlandse bezoekers is dat interessant, omdat we in Nederland
qua techniek over het algemeen wat verder zijn”,
vertelt Paul Bijman, die juist een groep mensen
van een Russisch broeierijbedrijf aan het rondleiden is. “Dit zijn geen klanten van ons, nog niet
in elk geval. Ze zijn deze dagen in Nederland en
bezoeken diverse bedrijven die meedoen aan
het Tulip Trade Event.”
Borst Bloembollen teelt in Nederland zo’n 120
hectare tulpen en broeit er jaarlijks zo’n 30
miljoen in de periode van oktober tot en met
april. “Onze klanten bevinden zich voornamelijk in Europa. Een deel van de bollen gaat naar
Noord-Amerika om daar afgebroeid te worden
voor de lokale retail.” Klanten zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe soorten, weet Bijman.
“Dubbele tulpen, crispa’s, dat vinden ze interessant. Soorten als ‘White Liberstar’ en ‘Crown
of Dynasty’ zijn vrij uniek, omdat alleen wij en
Triflor die telen. Die pikken bezoekers er ook
wel uit. We proberen met deze show een goed
beeld te geven van wat er zoal mogelijk is. Op die
manier kun je ook vraag creëren.”

GROTE BLOEM
De taal is een barrière, maar toch lukt het om
wat informatie boven tafel te krijgen bij Tania,
die deel uitmaakt van het Russische gezelschap.
Ze is hier met haar schoonfamilie die in Rusland een broeierijbedrijf runt. Tijdens dit bezoek
speelt ze een belangrijke rol als tolk/vertaler in
het gesprek met Bijman. “Tulpen zijn populair in
Rusland. Wij broeien voor supermarkten. Onze
klanten zijn vooral geïnteresseerd in aansprekende kleuren zoals die van ‘Tarzan’, ‘Time Out’
en ‘Tresor’. En de bloem moet groot zijn, daar
houden consumenten van.”
Het gezelschap toont opvallend veel interesse
in de techniek van de broeierij: van de automatisering tot aan de voeding van het gewas. Bijman probeert in zijn beste Engels uit te leggen
hoe en welke voeding aan de planten wordt toegediend. Er wordt instemmend geknikt. Als de
groep langs een kar met tulpen loopt, valt hun
oog direct op ‘White Liberstar’. Dat vinden ze
nou mooi. Later vinden ze dit soort ook terug in
de show. Er wordt druk geschreven in de meegebrachte schriften. “We verkopen deze dagen
misschien niet direct veel tulpen, maar op de
langere termijn heeft het wel effect”, verwacht
Bijman. “Je kunt in elk geval laten zien wat je in
huis hebt en met elkaar kennismaken. Dat zegt
meer dan alleen digitaal contact.”

Commissaris der Koning Johan Remkes
(links) doopt ‘Golden Dragon’, samen met
Dirk Jan Haakman.

Kijken, kijken... ga jij iets kopen?
De volgende bedrijven nemen deel
aan het Tulip Trade Event:
P. Aker
Amsonia
Borst Bloembollen
Haakman Flowerbulbs
Holland Bulb Market
Nord Lommerse
P. Nelis
VWS Flowerbulbs
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