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Bloembollen per gemeente - 2017

Tulpenareaal en tulpenbollentelers
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Bloembollenareaal groeit,
minder telers

D

e bloembollenteelt groeit in Nederland, maar het aantal telers
neemt af. De schaalvergroting
is merkbaar op de grondmarkt
en in het groene veilingaanbod. “We zien
meer veilingen, kramen brengen nu goed
geld op en het land is ook meer waard. Er
is beweging, omdat de rentestand ook nog
laag is”, zegt makelaar Bas Scholten van
CNB. “Het is een gunstige tijd om na te
denken over stoppen.”
Vooral zandgrond is in trek, omdat het
aanbod de afgelopen vijf jaar zeer beperkt
was. Tulpentelers moesten wel grond
kopen, om te kunnen ruilen voor de
reizende kraam. “Als er al iets op de markt
kwam, was het zo weg.” De grondprijzen
stegen door deze krappe markt vooral in
het Noordelijk Zandgebied, maar inmiddels gaat ook zware grond in andere concentratiegebieden (zie kaart) voor boven
de ton per hectare van de hand.
Op het zand concurreert de bollenteelt
nu met de vollegrondsgroentesector. Die
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is ook op zoek naar lichte grond, zodat ze
vroeg in het seizoen al kunnen oogsten.
Dat biedt bollentelers op zand ook de mogelijkheid te verhuren aan groentetelers,
al worden voor groenteland lagere prijzen
betaald dan voor bollengrond. Het scheelt
naar schatting enkele euro’s per roe.

HONGERIG NAAR GROND
De bloembollensector blijft hongerig naar
grond. In totaal staat er nu ruim 13.000
hectare tulpen. De tulp is goed voor de
helft van het totale bollenareaal. De
afgelopen zeventien jaar steeg het areaal
volgens het CBS met 38 procent. Het is
een gestage groei, afgelopen jaar nam het
areaal met 4,5 procent toe. Het areaal
lelies groeit ook. De laatste jaren zijn het
volgens vertegenwoordiger Dirk Bloothoofd van CNB vooral de OT’s. Vergeleken
bij 2016 kwam er in 2017 238 hectare bij,
op een totaal van 4.494 hectare, blijkt uit
gegevens van de BKD.
De door CBS geschetste groei naar 1.420

Lees ook het nieuwsbericht
op de website:
https://www.greenity.nl/
nieuws/cbs-areaal-bloembollen-blijft-stijgen

hectare hyacinten loopt niet in de pas met
de cijfers van de BKD. Die dienst houdt het
op 1.237 hectare. Beide diensten houden
er andere meetmethoden en -momenten
op na. Het CBS gebruikt de landbouwtelling per 1 mei en gaat uit van de opgegeven teeltoppervlakte. De BKD gaat uit van
de door de telers opgegeven hectares en
past de gegevens gedurende het seizoen
aan. Het CBS komt hoger uit dan de BKD.
Zo staat er volgens de BKD 12.567 hectare
tulpen, het CBS komt op 13.000 hectare.
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