Rabobank:

‘Tulpenbroeisector
groeit met
miljard stelen’
De Rabobank verwacht dat de tulpenbroeisector tot 2023 kan groeien met
een miljard stelen. Dat stelt de bank in haar visie op de tulpenbroei en
-droogverkoop. Tegelijkertijd nemen de risico’s toe, doordat de bedrijven snel
groeien. De droogverkoop blijft stabiel of neemt mogelijk iets af.
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e visie is vorige week in Utrecht
gepresenteerd. De dagen daarna
volgden nog lokale presentaties
in Zwaagdĳk-Oost en Den Helder.
Uit die regio’s kwamen namelĳk veel
vragen van ondernemers over toekomstige
uitbreiding van het bedrĳf. Samen met de
door het CBS gesignaleerde groei van het
areaal, vormde dat voor de bank de aanleiding tot het schrĳven van de visie. “Er
kwamen vragen over verdubbeling van de
broeierĳbedrĳven”, zegt tuinbouwspecialist
Dave Marcus van de bank.
De ondernemerswensen noopten de bank
ertoe de mogelĳkheden voor tulpen in
kaart te brengen. Daarbĳ houden Marcus
en zĳn collega-analist Lambert van Horen
een slag om de arm. “Het is niet de absolute waarheid, maar de richting waarin wĳ
denken dat het gaat.” Bovendien is groei
absoluut niet voor iedere ondernemer weggelegd, stellen de twee. Marcus: “Ondernemerscapaciteiten worden belangrĳker nu
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de risico’s met de bedrĳfsomvang toenemen. Daar kĳkt de bank ook kritisch naar,
als broeiers bĳ ons aankloppen.”
Ondernemers moeten scherp in de gaten
houden wat hun afnemers willen en de
planning goed afstemmen, om de afnemer
goed te bedienen. “De afhankelĳkheid van
grote supermarktketens neemt toe, maar
die afhankelĳkheid is wederzĳds. Een
super kan ook niet zomaar naar een andere
broeier stappen.”

MARKT VERSCHUIFT
Er is volop ruimte op de markt voor
tulpen, tot 2023 tot een miljard extra
stelen. Die tulpen blĳven merendeels uit
Nederland komen, al ziet de bank wel mogelĳkheden in het buitenland. “De tulp is
een Nederlands icoon, de teeltomstandigheden zĳn hier goed en de kennis is hier”,
geeft Van Horen als argumenten voor het
behoud van de sector in Nederland. “We
denken wel dat in bĳvoorbeeld Polen ook

grootschaliger geteeld kan worden, net
zoals dat in Frankrĳk wordt gedaan.”
In Oost-Europa is ook ruimte voor extra
afzet, denkt de bank. “Duitsland blĳft het
belangrĳkste land, maar die markt is met
anderhalf miljard stelen praktisch verzadigd. Verder oostwaarts zĳn volgens ons
wel mogelĳkheden.”
Kansen zĳn er vooral voor de standaardtulp, die bĳ de supermarkt wordt verkocht. “Het zĳn goede concurrenten voor
de Nederlandse gerbera’s en de rozen uit
Ethiopië en Kenia bĳvoorbeeld.”

BEMIDDELING
De tulpensector verandert de komende
jaren wel, menen Marcus en Van Horen.
“We zien dat broeiers de bollenteelt meer
in eigen hand willen houden en dat bĳ de
bollenkwekers een sterkere scheiding ontstaat tussen de bulktelers en de kwekers
van kleinere, duurdere soorten. De grote
broeiers zullen ook de afzet zelf regelen,
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rechtstreeks met de supermarkten. Het
leidt tot ketenverkorting.”
Ook de bemiddeling moet zich aanpassen
aan die nauwere banden tussen kweker,
broeier en afnemer. “Marktinformatie
wordt minder gedeeld en de bemiddelaars
en veilingen zĳn minder relevant voor
de prĳsvorming. Dit beeld zien we al veel
langer in de groentesector. Daar speelt de
klok bĳna geen rol meer en er is weinig
transparantie.”

ONDERZOEK EN VEREDELING
Zorgen zĳn er over het verdwĳnen van
onafhankelĳk, collectief onderzoek in de
bollen. Dat is hard nodig om ervoor te zorgen dat de sector minder milieubelastend
wordt, dat de bollenkraam gezond blĳft
en om veredeling en vermeerdering te versnellen. Marcus: “De verduurzaming moet
ook veel sneller. De consument en de retail
eisen dat van de sector. Ook dat is in de
groenteteelt net zo gegaan. Daar kwamen
supers ook met bovenwettelĳke eisen aan
de producten.”
Bang dat de veredeling naar het buitenland
verdwĳnt vanwege de soepelere eisen aan
gentechniek, zĳn de sectorspecialist en
de analist niet. “De belemmeringen voor
bloemen zĳn niet zo groot. Belangrĳker is
dat er snelheid komt. De technieken in de
bolbloemen lopen vĳftien jaar achter op de
groenten en bĳna twintig jaar op de grote
akkerbouwgewassen. Er valt nog wel iets te
winnen voordat verhuizing nodig is.”

Brancheorganisatie voor de handel Anthos
is iets voorzichtiger over de voorspelde
groei. “Wĳ zien het areaal ook wel groeien,
maar dat wil niet zeggen dat de opbrengsten helemaal meegroeien”, zegt voorzitter
Henk Westerhof. Hĳ waarschuwt voor een
te rooskleurig toekomstbeeld. “Die miljard
stelen moet geen eigen leven gaan leiden.
Er is misschien markt, maar die moet je dan
wel kunnen bedienen. We zien vaak dat uitbreiding van het areaal teniet wordt gedaan
door ziekten, plagen en het weer.”
Ook over ruimere mogelĳkheden op de
Oost-Europese markt is Westerhof minder
euforisch. Politieke verhoudingen, valutakoersen en fytosanitaire eisen kunnen de
kansen in landen als Polen, Estland, Letland
en Rusland volgens de voorzitter dwars
zitten. “Dat wil niet zeggen dat we pessimistisch zĳn, ook niet in relatie tot derde landen als China en Noord-Amerika. We zien
de hoeveelheid landen die tulpen afneemt
groeien en het areaal en de concentratie
van de tulpenteelt in Nederland toenemen.
Ruimtegebrek en een goed gewasbeschermingsmiddelenpakket zĳn wat ons betreft
nu de grootste beperkende factoren.”

SNELLER VERDUURZAMEN ‘LASTIG’
De KAVB is net als de bank optimistisch,
maar stelt dat een versnelling van de
verduurzaming praktisch ‘lastig’ is. Er
worden volgens directeur Prisca Kleĳn al
veel stappen gezet. “Nog sneller is bĳna
niet te doen, zeker omdat de trage verede-

De Rabobank bracht maandag 14 mei de visie
‘Tulpenmanie of tulpenbranie?’ uit. Daarin stelt
de bank dat de tulp een nationaal symbool is.
De droogverkoopmarkt is stabiel en voor de
snijbloem is een goed perspectief, de wereldwijde afzet kan in vijf jaar groeien tot een miljard
stelen. Het ‘kwaliteitsbesef’ moet echter groeien en goede grond wordt schaarser.
Bedrijfsopvolging stagneert door de groei van
de bedrijven. Schaalvergroting in teelt, broei en
handel zet door en gezonde bedrijven groeien
mee. Risico’s nemen daardoor ook toe. Om de
sector gezond te houden is samenwerking in
onderzoek noodzakelijk. De huidige versnippering is een belemmering.

ling en vermeerdering bĳ tulpen nog een
groot knelpunt is.” De visie van de bank
is volgens de KAVB niet verrassend. “Wĳ
zien ook dat de tulpensector zekerheid
nodig heeft als het om beschikbare grond,
gezondheid en een duurzame teelt gaat.
Er is een verdere omslag in teeltsystemen
nodig, maar de wil en de noodzaak zĳn er.
Binnen projecten als Schoon erf, Schone
Sloot, Het Nieuwe Verwerken en Vitale
Teelt zoeken ondernemers met onderzoekers naar oplossingen.”
De belangenbehartiger deelt de zorgen
rond de bedrĳfsopvolging in de tulpensector. “De groei van de bedrĳven vraagt
andere managementcapaciteiten. Het
gezins- en familiebedrĳf verandert. Ondernemers moeten verder vooruitkĳken
en bĳvoorbeeld niet pas op hun 58e over
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bedrĳfopvolging gaan denken.”
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