Tulpenseizoen 2020

Onzekerheid troef
Seizoen 2019 was goed voor de tulpenbroeiers in Nederland. Resultaten uit het
verleden geven echter ook hier geen garantie voor de toekomst. Seizoen 2020 zal
minder florissant zijn, zo bleek tijdens de Tulpendag van Royal FloraHolland.
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D

e bomen groeiden in het voorjaar
van 2020 tot in de hemel voor
menig tulpenbroeier. De cĳfers
die Arjan Groeneveld liet zien tĳdens de Tulpendag op 4 december bĳ Royal
FloraHolland in Aalsmeer spreken boekdelen. Een middenprĳs van ruim 16 cent, met
nog hogere gemiddelden bĳ de bĳzondere
vormen als parkiet, dubbel en leliebloemig,
daar wordt elke broeier blĳ van. Die hoge
gemiddelde prĳs werd vooral veroorzaakt
door een blĳvend goed doorlopen van de
handel in de tweede periode van tien weken
van het veilseizoen. Was de gemiddelde
prĳs in week 9 al 20 cent per steel, in week
16 steeg die naar 22 cent en in week 25 was
het zelfs 25 cent. Ook dit najaar konden

broeiers een goede financiële opbrengst
tegemoet zien, zo toonden de cĳfers aan. De
gemiddelde prĳs kwam in die periode uit op
21,8 cent per steel, een stĳging van 26% ten
opzichte van het vorige seizoen. Wel stelde
Groeneveld vast dat er vroeg in het najaar
nauwelĳks meer iets was te merken van de
Russische Schoolgaandag. Dat betrof niet
alleen de tulp, maar ook andere bloemen.
Mooie berichten, maar ze zĳn niet zonder
reden, zo maakte Groeneveld duidelĳk.
De warme, soms hete, en vooral langdurig
droge zomer van 2018 zorgde voor een
lager aantal leverbare bollen. Dat merkte
de export, maar dat merkte de broeier net
zo goed. Die lagere aanvoer, gecombineerd
met een open winter in Europa en prettig
tulpenweer in maart en april zorgde voor
een blĳvende vraag, met als eindresultaat
een hoge middenprĳs.

Groeneveld benadrukte wel dat het hier
ging om prĳzen die zĳn gerealiseerd door
verkoop via de veiling. Hĳ schetste dat
de manier waarop die handel gebeurt, de
afgelopen jaren sterk is veranderd. “Van de
2 miljard stelen tulpen gaat inmiddels 1,4
miljard via Kopen Op Afstand (KOA), terwĳl
ruim 400 miljoen via de klok gaan en zo’n
100 miljoen via klokvoorverkoop. Het aantal
bedrĳven dat van KOA gebruik maakt, is
tussen 2002 en 2018 gestegen van 200 naar
800. In totaal zĳn er in Nederland 3.500
KOA-aansluitingen en in het buitenland nog
eens 1.500.”

PRODUCTPRESENTATIE
Groeneveld benadrukte dat werken met
KOA en Klokvoorverkoop van de aanvoerder
vraagt om een goede productpresentatie.
“Zorg ervoor dat jullie product er wel netjes
bĳstaat. Ik krĳg nog te vaak berichtjes van
kopers die me foto’s sturen van slordig
ingepakte tulpen. De klant beslist echt op
basis van jullie informatie. Een foto van een
goed klaargemaakt product bepaalt mede
jouw winst.”
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Per vestiging van Royal FloraHolland
doen zich ook nog ontwikkelingen voor,
aldus Groeneveld. Zo nam in Rĳnsburg de
belangstelling voor klokvoorverkoop sterk
toe: van 832 miljoen euro naar 1,1 miljard
euro. Daarentegen nam de opbrengst van de
klokveiling in die periode af van 12,8 naar
9,5 miljoen euro.
Anders dan voorgaande jaren kon Royal
FloraHolland geen goede prognose afgeven
voor het komend broeiseizoen. De reden was helder, aldus Groeneveld: “We
baseerden ons in het verleden altĳd op de
broeischema’s. Die vroegen we op en daarmee konden we dan een beeld geven van
de verwachtingen. Die schema’s kwamen
binnen op allerlei manieren. Per fax, in een
Excel-document of nog andere manieren.
Het vroeg enorm veel tĳd om dat allemaal
om te werken tot een goed beeld. Daarom
hebben we er dit keer voor gekozen om
vanuit de sector zelf een aantal geluiden
door te geven.”
Ondernemers verwachten dat er voldoende
dikke bollen zĳn, zodat een goede kwaliteit
tulpen gebroeid kan worden. Wel zal de
start van het seizoen later zĳn, omdat dit
jaar de tulpen later in stadium G waren.
Voor het midden van het seizoen zĳn
voldoende tulpen beschikbaar. De grootste
zorg zit wat Groeneveld betreft voor de periode na Vrouwendag op 8 maart. “Dan zal
er naar verwachting nog veel volume op de
markt komen. Het is maar net hoe het dan
gaat met het weer.”
Wat niet in de cĳfers en verwachtingen van
de veiling zat, zĳn de tulpen die via contracten naar de retail gaan. Daarover merkte FPC-voorzitter Wim Steur op dat door
de grote hoeveelheid beschikbare bollen de

contracten later zĳn gesloten dan vorig jaar
en dat de prĳs lager ligt dan voorheen.

NIEUWE VLAG TPN
Wat betreft de promotie van de tulp: die gaat
onder de vlag van Tulpen Promotie Nederland (TPN) onverminderd voort. “De motor
van de promotie is de Nationale Tulpendag
op de Dam”, aldus Gerard Reus. “Het is
net een steen die je in een vĳver gooit. De
kringen gaan de hele wereld over.” Deze dag
heeft inmiddels een vervolg gekregen in België en de Verenigde Staten. In beide gevallen
is hierover contact met TPN. “Wĳ betalen
niet mee aan deze initiatieven, dat komt uit
andere fondsen. Zo gebeurt er veel, zonder
dat het ons iets kost”, aldus Reus.
Omdat ook TPN verwacht dat er in 2020
veel tulpen op de markt zullen komen, zal
er in maart extra worden ingezet op promotie van de tulp. Dat gebeurt niet alleen
in Nederland, maar ook in Rusland, waar
TPN een bureau ter plaatse in de arm heeft
genomen. Volgens Reus zĳn er steeds meer
bloemist-winkeliers die de tulp willen promoten en TPN werkt daar graag aan mee.
“We stellen hiervoor graag tulpen beschikbaar, maar niet voor niets. Als een bedrĳf
moet betalen, dan gaat het er ook echt mee
aan de slag.”
Om de tulp nog meer te promoten heeft
TPN samen met Flower Factor een vlag ontworpen die voor tien euro te koop is. “Laat
hem maar wapperen”, aldus Gerard Reus.

André Groeneveld: “Zorg ervoor dat uw product er
netjes bijstaat.”

Gerard Reus: “Vanuit TPN ondersteunen we tulpenacties, maar wel tegen een marktconforme prijs”
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