Verslag van een studiereis betreffende de
teelt van Bolbloemen in West-Duitsland
van 14 t/m 18 februari 1966

Rijkstuinbouwconsulentschap Hoorn
Rijkstuinbouwconsulentschap Lisse
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek Lisse
Landbouw-Economisch Instituut Den Haag

E-

VERSLAG VAU EEN STUDIEREIS BETREFFENDE DE TEELT VAN
BOLBLOEMEN IN WEST-DUITSLAND

van 1-4- t/m 18 februari 1966

i \

„ \t0 <#• "
££• L't.r,

- v*
À

/

- 6 APR, 1887
^STW^

door

yrg?^g*^a^0U(^ers

Rijkstuinbouwconsulentschap Hoorn

Ir.S.van Veen
J C Smit

, . •.
-,
, ,
-r .
Riokstumbouwconsulentschap Lisse

J^oiilman6 ^UJD^~

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek Lisse

^Ó^N^d^Vroomen

Landbouw-Economisch-Instituut den Haag

VERSLAG VAN EEN STUDIEREIS BETREFFENDE DE TEELT VAN
BOLBLOEMEN IN WEST-DUITSLAND
1. Inleiding.
Van 14 t/m 18 februari 1966 werd door een groep
van acht personen, een bezoek gebracht aan een aantal
bedrijven met bolbloementeelt en instellingen op
bloemisterijgebied in West-Duitsland.
De groep was als volgt samengesteld:
Ir.P.J.Stadhouders) Rijkstuinbouwconsulentschap
V.Singer
) Hoorn
Ir.S.van Veen
) Rijkstuinbouwconsulentschap
J.G.Smit
) Lisse
Drs^W.J.de Münk
) Laboratorium voor
J.MÖhlmann
) Bloembollenonderzoek Lisse
Ir.W.G.de Haan
) Landbouw-Economisch Instituut
C.O.N.de Vroomen ; Den Haag
De reis v/erd ondernomen op initiatief van
drs.A.Slootweg, hoofd van de praktijkafdeling van het
Laboratorium te Lisse, die zich ook met de voorbereiding
had belast. Door ziekte was hij verhinderd zelf deel te
nemen; zijn plaats werd ingenomen door drs.de Münk»
2. Doel van de studiereis.
Het doel van de studiereis was in het bijzonder
gericht op het verkrijgen van enig inzicht in de produktie en verhandeling van in Duitsland getrokken bolbloemen (met name tulpen). Daartoe werden de bloemen
veilingen te Straelen en Neuss bezocht, en voorts het
"Institut für Zierpflanzenbau der Technischen Hoch
schule" te Hannover en de "Lehr und Versuchsanstalt"
te Aurich in Oostfriesland. Daarnaast werden zoveel
mogelijk bedrijven bezocht.
Van alle kanten werd grote medewerking ondervonden,
zowel van de zijde van Duitse officials als van de
duitse telers. De studiereis heeft daardoor aan zijn
doel kunnen beantwoorden.

- 2 3. Reisprogramma.
Bij de studiereis werd het volgende programma afgewerkt:
13 februari : Verzamelen in Arcen hij Venlo
14 februari : Bezoek aan de bloemenveiling te Straelen o.l.v.
de voorlichter van. deze veiling, de heer
Schmalle en de directeur, de heer Verwijen.
Bezichtiging van enige bedrijven in het
veilinggebied van Straelen.
15 februari : Bezoek aan de bloemenveiling te Neuss o.l.v.
de directeur, de heer Göbel. Bezichtiging van
bedrijven in de omgeving van Neuss.
16 februari : Algemene oriëntatie op het "Institut für Zier
pflanzenbau te Hannover o.l.v. Prof.K.Maatsch.
Rondleiding door de proefkassen o.l.v. de
heren Klotz en Ranner.
Lezing van dr.G.Stoffert, arbeidskundig onder
zoeker aan de Technische Hochschule te Han&over
over zijn onderzoek met bolbloemen, waarna
discussie.
Bezichtiging van een bedrijf te Hannover.
17 februari : Bezichtiging van een 3-tal bedrijven in de
omgeving van Hannover:
18 februari : Bezoek aan de "Lehr- und Versuchsanstalt" te
Aurich. Bezichtiging van de proeven en de
tuinbouwschool o.l.v. de directeur
dr.Rademacher en de bedrijfsleider.
Bezichtiging van bedrijven in en nabij Embden
en te Leer.
In de avond van 18 februari reisde het
grootste deel van het gezelschap terug naar
huis. De heren ir.S.van Veen en J.C.Smit
hebben hierna nog een bezoek gebracht aan
een aantal bedrijven in Hamburg en Vierlanden
en aan de Groszmarkt te Hamburg.

- 3 4-. Betekenis van cle Bloembollen- en Bloementeelt.
"Rrikel p. statistisch.e gegevens over oppervlakten, produktie
en verbruik,
4.1. De Bloembollenteelt.
De oppervlakte bloembollenteelt in tfest-Duitsland is
te klein om te kunnen voorzien in de behoefte aan broeibare
bollen. Enkele cijfers dienaangaande zijn ontleend aan de
oppervlakte-statistiek van 1961, de eerste (en tot dusverre
ook laatste) waarbij inventarisatie van de oppervlakte sier
gewassen heeft plaatsgehad (bij bedrijven met een brutoomzet van 500 D.M. en meer). Volgens de cijfers van deze
statistiek bedraagt de oppervlakte met hoofdgewassen van
bloembollen die bestemd zijn voor bolproduktie (vermeerderingsbedrijven) 312 ha, terwijl daarnaast een oppervlakte
van 4-74- ha bloembollen voorkomt, bestemd voor bloemenproduktie (zg. "Freilandschnitt"). Met dahlia's, knolbegonia's,
gladiolen en overig bijgoed werd in 1961 een oppervlakte
van 135 ha beteeld.
Concentraties van bloembollenteelt, in de vorm van aan
eengesloten oppervlakten van naast elkaar gelegen gespecia
liseerde bedrijven treft men in West-Duitsland niet aan. Men
kan wel spreken van een zekere concentratie in bepaalde ge
bieden. Als zodanig kunnen worden genoemd het Rijnland
(Grevenbroich, Kleef, Rees, Keulen), Oost-Friesland (Leer)
en in mindere mate het gebied Vierlanden bij Hamburg» Globaal
gesproken en met uitzondering van het teeltcentrum bij Leer
heeft de bloembollenteelt zich in de nabijheid van de grote
bevolkingsconcentraties gelocaliseerd. Vandaar dat bij elke
grote stad wel enige teelt wordt aangetroffen.
•2• De Bloementeelt.
De produktie van bloemen in Duitsland is vanaf 1950
sterk toegenomen, hetgeen duidelijk blijkt uit onderstaande
cijfers:
Tabel 1 Oppervlakte bloemen onder glas
1)
1950
620 ha
i960
1400 "
1963
1396 "
Tabel 2 Waarde van West-Duitse bloemisterij-produktie
1951/52 270 miljoen D.M.
1955/56 380
1960/61 621
"
"
1) Ontleend aan A.J.P.H.-rapport
2)
"
" Duggen H:Bericht über die Tätigheit im
Gartenbau blz.l»

2)

_4_
Beide cijferreeksen laten zien dat de produktie van bloe
men in de periode 1950-1960 meer dan verdubbeld is.
Na I960 is blijkbaar een stagnatie ingetreden.Recente
statistische gegevens waren niet beschikbaar.
Volgens de statistiek van 1960(1961) bedroeg de opper
vlakte bloemisterijgewassen onder verwarmd staand glas 835
ha,onder niet-verwarmd staand glas 84 ha en onder plat glas
481 ha.
Centra van bloementeelt beginnen te ontstaan rond de
veilingen te Straelen en Neuss.Verder vindt men verspreid
in en rond het Ruhrgebied een totaal genomen belangrijke
oppervlakte bloementeelt,evenals bij de grote steden zoals
Hamburg(Vierlanden)»Bremen,Stuttgart,München enz.
4.2.1.Ontwikkeling van de bolbloementeelt.
Deze zou men indirect kunnen afleiden uit de invoer van
bloembollen in West-Duitsland.Deze geschiedt praktisch uit
sluitend vanuit Nederland,zodat de Nederlandse exportgegevens
hiervoor als basis kunnen dienen.
Tabel 5.Uitvoer van bloembollen uit Nederland naar WestDuitsland in kg.
37
1952
6
miljoen kg
1958
17,5
"
"
I960
20
"
1964
26,5
"
"
Tabel 4.Uitvoer van tulpebollen uit Nederland naar WestDuitsland in stuks
3)
1957/58 242
miljoen stuks
1961/62 312
"
"
1963/64 376
"
"
Indien we aannemen dat van deze tulpen + 70% voor de
trekkerij wordt gebruikt,zou dit neerkomen op een hoeveel
heid van voor de broeierij gebruikte tulpebollen van + 260
miljoen in 1963/1964 en - rekening houdend met 10 à 15%
uitval - op een produktie van 220 à 230 miljoen tulpebloemen»
Hierbij komt dan nog de produktie van + 150 ha tulpenteelt
in Duitsland,waarvan we de opbrengst kunnen schatten op +
30 miljoen stuks.
Volgens aan ons verstrekte gegevens op het "Institut
für Zierpflanzenbau" te Hannover bedroeg het aantal trektulpen in 1961 ongeveer 148 miljoen stuks en bij benadering
3) Ontleend aan de Tuinbouwgids,div.jaargangen.

-5+ 165 miljoen stuks in latere jaren.Dit cijfer is dus
"belangrijk lager dan het voor 1963-'64- berekende cijfer uit de
Nederlandse exportgegevens.
Uit de hierboven vermelde gegevens "betreffende de export
van "bloembollen naar West-Duitsland mag echter wel worden afge
leid dat de produktie van tulpebloemen in West-Duitsland
sterk is gestegen en vanaf 1950 bij benadering is vervierà vervijfvoudigd.
Het aantal getrokken narcissebollen bedroeg volgens
Duitse statistische gegevens + 29 miljoen stuks in 1961.
De teelt van trektulpen vindt voor ruin 25% plaats in en
om het Ruhrgebied,voor bijna 15% bij Hamburg(centrum Vierlanden) en verder gespreid over geheel West-Duitsland,doch steeds
weer in de nabijheid van de grote steden.Hetzelfde geldt in nog
sterkere mate voor de getrokken narcissen,waarbij alleen
enige centrumvorming optreedt bij Keulen,Hamburg,Rees,Dort
mund en Hannover.
Het totale verbruik van bloemisterijprodukten in WestDuitsland is vanaf 1950 nog sterker toegenomen dan de produk
tie,omdat ook de invoer van bloemen is vergroot.In 1959 werd .
voor + 60 miljoen gulden ingevoerd en in 1962 was dit cijfer
opgelopen tot + 115 miljoen gulden.
4)
Omtrent de invoer van tulpebloemen in West-Duitsland zijn
ons geen exacte gegevens bekend.Naar schatting zal deze in de
afgelopen jaren + 20 miljoen stuks hebben bedragen.
Samenvattend kan gesteld worden dat het verbruik van
bloemisterijprodukten in West-Duitsland vanaf 1950 tot het
2-â 3-voudige is toegenomen en dat het verbruik van tulpebloe
men sterker is gestegen dan dat van bloemisterijprodukten in
het algemeen.
5.De afzet van bloemisterijprodukten.
Het bedrijfstype waarin de tulpentrekkerij voorkomt hangt
sterk samen met de wijze van afzetten en de afzetmogelijkheden.
4)dr.Wasscher,Vakblad v.d.Bloemisterij,21-8-1964

-65•1•Produktie voor plaatselijke markt.
De afzet aan de plaatselijke markt kan vrij sterk variëren.
In kleine wat afgelegen plaatsen,verkoopt de tuinder soms al
zijn "bloemen via zijn eigen winkel.
Datgene wat de kwekerij
oplevert is het enige wat er ter plaatse te koop is,omdat
bloemenhandelaren van elders hier niet komen.In dergelijke
omstandigheden zal de kweker zijn produktie moeten aanpassen
aan de vraag ter plaatse.Op bepaalde hoogtijdagen moet hij
veel bloemen hebben en in de rest van het jaar moet hij een ze
ker sortiment kunnen aanbieden,zowel potplanten als snijbloemen.
De kweker zal dan meestal ook wat tulpen,narcissen en hya
cinten trekken en er naar streven voortdurend van alles wat te
kunnen oogsten.In zijn trekkas vinden we dan tulpen,narcissen
en hyacinten naast elkaar,waarbij getracht wordt met behulp van
de kastemperatuur de produktie enigszins te regelen.Als er in
een vorstperiode weinig vraag is,laat hij de kastemperatuur wat
dalen in de hoop aan het eind van de vorstperiode betere prij
zen te maken of meer te kunnen verkopen.De kweker is in de ge
geven omstandigheden wel gedwongen om zo te handelen.Er is
echter weinig fantasie voor nodig om in te zien dat een derge
lijke teeltwijze zowel teelt.technisch als uit een oogpunt van
bedrijfsefficiëntie veel te wensen overlaat.
De hier beschreven situatie komt weinig meer voor.In de
meeste plaatsen komt wel een of twee maal per week een groot
handelaar ,waarvan de plaatselijke kweker/winkelier die Produk
ten kan kopen,die zijn eigen bedrijf op dat moment niet levert.
Voorts komt het ook vrijveel voor,dat deze groothandelaar de Pro
dukten die de kweker te veel heeft van hem koopt.
In Oost-Friesland hebben 4-2 broeiers samen een Genossenschaft(coöperati e) gevormd,die gevestigd is te Wiesmoor.Deze
beschikt over een 6-tal vrachtwagens die de bloemen naar de
winkels of markten brengen.Ook verzorgt deze coöperatie de in
koop van de bloembollen en van verschillende bedrijfsbenodigdheden.
Afzet via de "Groszmarkt".
In de grotere bevolkingscentra,bijvoorbeeld Hamburg,gaat
de Groszmarkt een belangrijke rol in ..het afzetpatroon spelen.
In zo'n centrum komt de combinatie van kwekerij en winkel ook
nog wel voor,maar het belangrijkste deel der produkten wordt
gekweekt op kwekerijen zonder winkel en aan de consument ver
kocht in winkels zonder kwekerij.

-7De "Groszmarkt" voor snijbloemen v/ordt gehouden in een

2 verkoopruimte huren.

grote hal,waarin alle verkopers 10-25 m

In deze ruimte hebben ze een tafel om hun waren te tonen en
verder nog wat opslagruimte.De verkopers zijn verdeeld in twee
groepen:aan de ene kant vindt men de kwekers die het produkt
uit hun eigen bedrijf aanbieden en aan de andere kant wat men
noemt "de groothandelaren".Men moet dit niet zo verstaan dat
deze "groothandelaren" meer omzetten dan de kwekers,maar de
groothandelaren verkopen ook andere produkten dan die van hun
eigen bedrijf.Die andere produkten kunnen bloemen zijn van kwee
kers die zelf niet naar de "Groszmarkt" komen,maar ook op
Duitse veilingen of in het buitenland c.q. van importeurs ge
kochte produkten.Het verkopen van produkten via de "Groszmarkt"
doet wat omslachtig aan.De kweker is voor het verkopen van zijn
produkten dagelijks van 's morgens 5 uur tot + 11 uur op pad.
Dit betekent,gezien de afstanden en het feit,dat hij voor het
vertrek de auto nog moet laden,dat hij meestal om 3 of 4 uur
moet opstaan.Het is dan begrijpelijk dat een kweker zei:"degene
die naar de markt gaat ben je praktisch een hele dag kwijt".
Op de bezochte(grotere) bedrijven was het veelal de vrouw of een
zoon of dochter die naar de markt ging.
Hoewel men in Hamburg sinds kort ook met veilen was begonnen,
was dit nog weinig omvangrijk.Op onze vraag waarom men niet veilde
kregen we zser verschillende antwoorden.Een van de meest steek
houdende was wellicht,dat men op de "Groszmarkt" betere prijzen
meende te krijgen.Men heeft daar een vaste klantenkring waarmee
men een vertrouwensrelatie opbouwt.De kweker zorgt er voor dat
de winkelier in tijden van schaarste niet het uiterste behoeft te
betalen en toch een deel van het produkt krijgt.De winkelier
koopt in tijden van overvloedig aanbod van zijn vaste relatie,
zonder de laagste prijs te bedingen.Andere redenen zouden zijn,
dat de handel op de "Groszmarkt" voor de fiscus wat minder door
zichtig is,en dat men het handelen op de "Groszmarkt" gezellig
vindt.
Hoe het ook zij,voor een klein bedrijf blijft het een kost
bare zaak.
We hebben wat langer bij de "Groszmarkt" stilgestaan,niet
alleen omdat zij in diverse bevolkingscentra het voornaamste
afzetkanaal is,maar ook omdat zij de kweker dwingt voortdurend
met een zeker sortiment aan de markt te zijn,met als gevolg een
weinig gespecialiseerd bedrijf.Men kan wel meer specialiseren

dan wanneer men rechtstreeks aan winkels verkoopt maar men wil
toch graag dagelijks aan de markt zijn.
5•3•Afzet via de veiling.
In de omgeving van Neuss en Straelen waar men bloemen
veilingen heeft,was dit op de bedrijven direct merkbaar doordat
men zich geen zorgen maakte over de vraag of een bepaalde par
tij te groot of te klein zou zijn en of men wel dagelijks aan
de markt zou zijn.Dit kwam de bedrijfsefficiëntie op een aan
tal bedrijven wel tengoede.Merkwaardig bij deze twee veilingen
was dat men er naar streefde veel op maandag en woensdag en
zaterdag aan te voeren,omdat er dan veel vraag was.In Straelen
waren de kwekers,voor het verkrijgen van een regelmatig aanbod,
verplicht op voorgeschreven dagen te veilen*
Bij genoemde veilingen kan men of gebruikmaken van de op
haaldienst of zelf het produkt naar de veiling brengen.Dit laat
ste had tot voordeel dat men de bloemen zelf op de kar kan leg
gen,hetgeen de prijs meestal ten goede komt.Beide mogelijkheden
kosten echter veel minder tijd dan verkoop op de "Groszmarkt"
en wat nog belangrijker is,men behoeft de produktie niet aan te
passen aan de verkoopmogelijkheden van het afzonderlijk bedrijf
5.3.I.De veiling te Straelen.
De sterke ontwikkeling van deze veiling blijkt uit de
volgende cijfers:
Jaar
1953
1956
1959
1962
1965

Totale oppervl. glas
v.d. aanvoerders in m2
22.531
164.030
3OO.455
604.462
787.196

Gemiddelde omzet
in D.M. per m2.
15.24.60
24.10
24.38
26.40 (in 1964)

De belangrijkste produkten op deze veiling zijn anjers,
chrysanten, bolbloemen en afgesneden cyclamenbloemen. Bij
ons bessoek was er een belangrijke aanvoer van tulpen en
narcissen en ook wat irissen. De totale omzet bedroeg in
1965 + 25 miljoen D.M., waarvan 10% tulpen.
De veilingkosten bedragen 5% voor de tuinder en 1% voor
de handelaar. Het ledental is thans + 1000. Het veilinggebied
is in een aantal kringen verdeeld, waaruit een 40-tal afge
vaardigden worden gekozen. Dezen kiezen uit hun midden een
bestuur van 9 leden.

- 9 Van de aanvoerders "brengt + 60% de bloemen zelf naar de
veiling. Voor de overige 40% heeft de veiling een ophaaldienst
georganiseerd. De kosten hiervan voor de aanvoerder zijn onaf
hankelijk van de afstand tot de veiling.
Het veilen begint 's middags om 2 uur. De bloemen worden
vooraf gekeurd naar door de veiling zelf ingestelde kwaliteits
normen.
Bij lage prijzen wordt alles wat minder dan 2 Pfennig
opbrengt en de slechtste kwaliteiten uit de veiling genomen,
zonder vergoeding voor de aanvoerder.
Bij ons bezoek was de kwaliteit van de aangevoerde bolbloemen matig: lang, slap of te veel in het blad; de narcissen
waren vaak te rijp gesneden. Het sortiment tulpen beperkte
zich hoofdzakelijk tot de cultivars: Paul Richter, Karei Doorman^ Rose Copland, v.d.Eerden, Oriental Express, Tommy, Paris
en Apeldoorn»
5i3*24 De veiling (Niederrheinische Blumenversteigerung) te
Neuss.
Deze coöperatie werd in 1953 opgericht en heeft thans
950 leden die zich verplicht hebben al hun produkten aan deze
veiling af te zetten. Er wordt uitsluitend verkocht aan groot
handelaren (+ 150 personen).
De omzet bedroeg in 1965 27 miljoen D.M. aan snijbloemen
waarvan 30% anjers, 20% tulpen, 20% chrysanten en 4 miljoen D»M„
aan potplanten. De omzet stijgt de laatste jaren met + 20%
per jaar. De veilingkosten bedragen 4-% voor de tuinders en 1%
voor de groothandelaren, terwijl voor het afhalen van de bloe
men aan de bedrijven 1% extra berekend wordt. De aanvoer van
de bloemen komt van veel kleine bedrijven (van 2000 tot
5OOO m2 glas), waarvan een gedeelte beheerd wordt door Neder
landers.
De aanvoer van snijbloemen geschiedt geheel in dozen
waarvan het statiegeld doorberekend wordt aan de koper. Het
veilingsysteem is modern (kleine luidspreker op elke kopers
plaats). Ook hier wordt vooraf de kwaliteit gekeurd en de
karren met bloemen worden met een trekstang automatisch voor
de klok gereden. De opsteker neemt de bos bloemen die op de
bovenste doos ligt eraf en steekt hem omhoog maar zegt niets.
De afslager vermeldt echter de naam van de aanvoerder, de
kwaliteitsbeoordeling, en het aantal bloemen met de cultivarnaam. Dit is voor de kopers voldoende om te weten

-10of de kwaliteit ook aan de verwachting voldoet(men leert de aan
voerders kennen aan de kwaliteit).
Als de prijzen laag zijn wordt hier ook alles beneden 2 pf.
uit de markt genomen en vernietigd.De kwaliteit op deze veiling
was veel "beter dan in Straelen en het sortiment was uitge
breider,ook in de nieuwere cultivars.De tulpenprijzen waren ma
tig tot slecht,"b.v.Lustige Witwe tot 15 pf. per stuk,Paris
18 pf. en Apeldoorn 20 pf*Verschillende partijen goede irissen
v/aren goed gevraagd en brachten 44- tot 50 pf per .brloem. cp.

6.T eelttechnisehe en Ar"lp eidskundi ge asp cc t en.vanjle "bolblo ementeelt•
Bij de produktie van bolbloemen zijn er overeenkomsten,
maar ook verschillen met Nederland.Evenals hier v/orden in
Duitsland de bollen veelal in kistjes geplant,ingekuild,en na
een voldoende ontwikkeling van de "pennen" in de kas gebracht
en in bloei getrokken.Speciale trekkassen,zoals in Rijnsburg,
komen er niet veel voor.

De produktie vindt plaats in

normale,geheel glazen centraal verwarmde kassen,die later in het
seizoen voor andere bloemisterijgewassen,(bijv.chrysanten)kun
nen worden gebruikt.In andere gevallen is er een combinatie
met potplanten(anthurium,cyclamen).Het komt dan herhaaldelijk
voor dat in dezelfde ruimte kistjes met bolbloemen en pot
planten staan.Er kan dan geen sprake zijn van het bereiken van
de meest gewenste omstandigheden voor de broei.Het aantal trek
ken per seizoen wordt dan ook mede bepaald door de vóór- en
volgteelten.Doorgaans wordt de ruimte onder de tabletten niet
systematisch voor het trekken gebruikt,hetgeen in Nederland wel
het geval is.
Op de meeste van de bezochte bedrijven waren de omstandig
heden voor de trekkerij niet ideaal te noemen.Het gevolg van
één en ander is bijv.een langere trekduur dan noodzakelijk,
waardoor het aantal trekken per seizoen lager is dan mogelijk
zou zijn,en hoge uitvalpercentages,ondanks het feit dat men
meestal
iuit Nederland geïmporteerde bollen gebruikt,d.w.z.
exportkwaliteit.
De kistjes die voor de broei werden gebruikt waren zelden
voor dit doel vervaardigd.In bijna alle gevallen was het
afgedankt éénmalig fust voor het vervoer van tomaten e.d.;
speciaal Hollandse tomatenkistjes bleken zeer geliefd te zijn.
De laag grond in de kistjes bleek nogal in dikte te ver
schillen.Op enkele bedrijven gebruikte men uitgesproken minder
grond dan in Nederland gewoonte is ; een enkele maal werd turf
molm gebruikt.

- 11 Het inkuilen wordt hier en daar vervangen door het gebruik
I

van zg. "bewortelingsruimten", kelders of donker te maken ruim
ten, waar men soms met "behulp van koelaggregaten de vereiste
lage temperaturen aan de pas geplante bollen kan geven« Het
is duidelijk dat dit in technisch opzicht voordelen biedt boven
het inkuilen buiten, waar men de bodemtemperatuur minder in de
hand heeft. Bovendien kan men de kistjes op elk moment in de
kas brengen, en is men voorts in staat door temperatuursverlaging de ontwikkeling van de bollen wat af te remmen, mocht
dit in verband met de verwachte prijsontwikkeling wenselijk
blijken,
In deze bewortelingsruimten worden kistjes met opstaande
pootjes gebruikt, die bij een bepaalde stapeling voldoende
ruimte geven voor de ontwikkeling van de pennen, Bij een on
juiste planning van de werkzaamheden kunnen hierbij overigens
ernstige verliezen ontstaan. Tegen de tijd dat de pennen hun
plafond bereiken, d.w.z. de onderkant van het er bovenstaande
kistje, moet de overbrenging naar de trekkas plaatsvinden» Er
werd een bedrijf bezocht, waar dit geheel uit de hand was ge
lopen; in de kassen was er nog geen plaats voor nieuwe kistjes,
in de bewortelingsruimte echter groeiden vele pennen krom bij
gebrek aan ruimte.
Overigens werd in verschillende gevallen, waar volgens de
klassieke methode was ingekuild, geconstateerd dat ook daar de
kistjes te laat werden binnengebracht, waardoor de pennen te
lang waren geworden en een bleek, slap gewas het gevolg was.
De schade is dan echter minder groot dan in het eerste geval,,
Bij navraag bleek in deze gevallen dat, in verband met de be
schikbaarheid van vakantie-arbeidskrachten in de herfst,, alle
bollen tegelijk waren geplant, dus duidelijk te vroeg voor de
latere trekken!
Transport en oogstmethoden.
Bij het binnenhalen van de kisten met bollen uit de kuil,,
gekoelde kelder of gelijkvloerse bewortelingsruimte, wordt nog
weinig gebruik gemaakt van moderne transportmethodenc ïn veel
bedrijven gebruikt men wel een transportband voor transport
vanuit de kelder naar het niveau van de kas, maar de kisten
moeten nog altijd met handkracht van de lopende band op een
ander vervoermiddel worden gezet om de plaats van bestemming te
bereiken. Met deze wagentjes worden 3-10 kisten tegelijk ver
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van de kisten op pallets en heftrucks. De stapeling van de
kisten is vooralsnog onmogelijk door de grote diversiteit in
de gebruikte kisten*
Als oorzaken, waarom een snelle invoering van moderne
transportmethoden niet plaatsvindt, kunnen worden genoemd:
a. de bestaande transportwegen zijn op een enkele uitzondering
na niet geschikt voor gebruik van moderner materieel.
b. er wordt voor + 80% gebruik gemaakt van afvalkisten en
Hollandse tomatenkisten, die zich niet voor stapeling op
een pallet lenen, omdat aan deze kisten de "poten" ontbreken
of ongelijk van lengte zijn»
c. invoering van speciale pootkisten is vooralsnog een te grote
investering.
Het oogsten van de tulpebloemen gebeurt door de bloemen
af te snijden boven de bol of deze met bol en al uit te trekken.
In het laatste geval worden de tulpen voor het bossen in de
pakplaats uitgebold, zoals dat ook hier te lande wel gebruike
lijk is. De opgetrokken of afgesneden bloemen worden over het
algemeen in de arm, van de kas naar een centraal gelegen pak
plaats gedragen.
De handigheid in het bossen was over het algemeen gering.
Bij het bossen worden de bloemen wel min of meer op gelijke
hoogte gebracht, maar het eerste loofblad wordt meestal niet
midden in de bos gepakt, zoals dit in Rijnsburg het geval is.
Ook de manier van binden was dikwijls gebrekkig te noemen.
De eisen, die in Duitsland aan een bos tulpen gesteld worden
zijn echter minder hoog dan in Nederland, omdat de detaillist
de bloemen meestal per stuk verkoopt en niet per bos. Het
Rijnburgse perfectionisme zal dan waarschijnlijk in Duitsland
ook niet rendabel zijn.
Evenals in Nederland ziet men in West-Duitsland een
nieuwe ontwikkeling in de teelt van trektulpen waarbij deze
in de volle grond van rolkassen worden geplant. De rolkassen,
die hiervoor werden gebruikt hebben meestal een ophijsbare
voor- en achtergevel, waardoor de verplaatsing naar de volgen
de stand ook bij een hoog opgegroeid gewas mogelijk is.
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met grote, hangende heteluchtkachels, die een extra verzwaring
van de kapconstructie vereisen. Het gebruik van hetelucht
kachels geeft een ongelijkmatige temperatuurverdeling en een
ongelijke stand van het gewas, terwijl de bodemtemperatuur veel
moeilijker kan worden beïnvloed dan bij gebruik van pijpen
langs de grond.
Op enkele bedrijven bleek men proeven te hebben genomen
met - uit Nederland afkomstige - bij 5°G behandelde tulpen,
met sterk wisselend resultaat. Op enkele andere bedrijven, waar
tevens bloembollen werden geteeld, was men overgegaan op het
broeien bij kunstlicht, dat bevredigende resultaten had opge
leverd, althans wat de vroegere trekken (tot half februari)
betreft.
Over het algemeen genomen was het gebroeide sortiment
niet zeer breed te noemen, het aantal cultivars dat in totaal
op alle bezochte bedrijven werd gebroeid, bedroeg niet meer
dan 20. Opvallend was dat de partijen doorgaans niet groot, en
veelal zelfs klein waren. Dit hangt samen met het voor de
meeste bedrijven geldende systeem van afzet aan bloemenwinkels,
hetzij rechtstreeks, hetzij via een groothandelsmarkt. Zelfs
in Straelen en Neuss, tijdens het bezoek aan de veilingen al
daar, bleek dat de omvang van de per teler aangevoerde partijen
gemiddeld gesproken klein was.
Gerekend over de gehele broeiperiode is volgens opgave
de gemiddelde produktie per man 100.000 stuks bloemen, wat
ongeveer overeenkomt met de produktie per man in Nederland
bij de broei in kisten. Het aantal arbeidsuren per dag is bij
de broeierij in Duitsland misschien iets groter dan in
Nederland. Dit geldt zeker voor de bedrijven in de omgeving
van Hamburg, waar elk uur van de dag bloemen worden geoogst
en klaargemaakt voor verhandeling.
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Het is bij een studiereis altijd moeilijk om de verschil
lende sociale en economische aspecten te "beoordelen,omdat men
slechts een beperkt aantal "bedrijven bezoekt en dan bovendien
meestal de beste»
Het is niettemin onze indruk dat de gemiddelde leeftijd
der bedrijfshoofden vrij hoog ligt en dat er weinig zoons-opvolgers in de bedrijven werken.Er zijn weinig nieuwe bedrijven,
dat wil zeggen bedrijfshoofden die nog maar enkele jaren zelf
standig waren.
Ook was de klacht te horen dat de zoons meer voelden voor
een ni et-agrarische werkkring,vooral op de kleinere bedrijven.
In Vierlanden vertelde men dat er veel bedrijven te koop waren
of zouden komen,maar dat er zeer weinig kopers waren.Het gaat
hier om een grote groep gezinsbedrijven waar men in de afgelopen
10 jaar wel een paar kasjes heeft gebouwd,maar waar de totale
oppervlakte onder glas toch niet veel verder is gekomen dan
p
+ 500 m .Deze kleine bedrijven verkeren ook al door het afzet
systeem in een moeilijke situatie.Men stelle zich eens voor hoe
een jonge tuinder moet beginnen als hij zo'n bedrijfje overneemt.
Zijn vrouw moet dan helpen bij het verkopen wat in een jong gezin
natuurlijk ook bezwaarlijk is.Bovendien moet hij,als het be
drijf niet van vader op zoon overgaat,nog een klantenkring op
bouwen.In alle gebieden waar geen veiling is,is de situatie voor
nieuwkomers wel bijzonder moeilijk.Omdat de immigratie uit
Oost-Duitsland nu stagneert,lijkt het ons onwaarschijnlijk dat
het aantal bedrijven in gebieden waar geen veiling is nog zou
toenemen,het zal eerder afnemen.In de gebieden waar veilingen
zijn,is het aantal meewerkende zoons waarschijnlijk niet veel
groter,maar er komen nieuwe bloementelers bij uit kringen van
landbouwers,groentetelers en uit niet-agrarische beroepen.Hier
neemt het aantal bedrijven nog toe.Het toenemend aantal leden
van de veilingen wijst ook in deze richting.
De arbeidsvoorziening was vrijwel overal een reden tot
klachten.Men kent nergens een groep gehuwde tu.inarbeiders.Het
zijn inwonende knechts of vrouwelijke arbeidskrachten.Vooral
de inwonende knechts worden schaarser.
De arbeidsbezetting op de bezochte bedrijven bestond voor
een belangrijk deel uit(merendeels wat oudere) vrouwen.De uur
lonen die deze vrouwen verdienen variëren van D.M.2 - 2,50,
terwijl het percentage sociale lasten ongeveer 5 bedraagt.Voor

- 15 mannelijke arbeidskrachten liggen de uurlonen, afhankelijk van
de mate van "geoefendheid" aanzienlijk hoger (D.M. 3,50-4-,50).
Een "Meister" kan tot D.M. 1000 per maand verdienen.
8. De produktiekosten
Gezien het grote aandeel van de goedkope vrouwenarbeid in
het produktieproces, eH voorts gezien het arbeidsintensieve
karakter van de teelt van bolbloemen, drong zich aanvankelijk
de gedachte op, dat de produktiekosten van het trekken als
zodanig lager zouden liggen dan in Nederland. Bij nader toezien
kon deze mening echter niet worden gehandhaafd. De arbeid is
gemiddeld gesproken in West-Duitsland wel goedkoper, maar wordt
minder efficiënt aangewend: het intern transport op de bedrij
ven is vaak zeer gebrekkig. Op vele bedrijven is men niet op het
trekken van bollen gespecialiseerd, waardoor omstandigheden
als temperatuur en vochtigheid mede door andere gewassen die
in de trekruimte Staan, worden bepaald. Het aantal trekken bij
een zelfde kasoppervlakte is kleiner dan in Nederland, het
uitvalpercentage hoger. Bovendien zijn de investeringen in
duurzame produktiemiddelen in West-Duitsland hoger dan in
Nederland. Hoewel er in dit opzicht weer grote verschillen
blijken te bestaan, bedragen de investeringen in glasopstanden
zonder verwarming, al vlug D,M.50«-per m2. Verschillende kwe
kers met nieuwe kassen stelden dat deze, inclusief fundering
en verwarmingsinstallaties e.d.

D.M. 70 à 80.- per m2 hadden

gekost.
Bovendien heeft de Duitse broeier hogere prijzen te beta
len voor de bollen die als uitgangsmateriaal voor de broeierij
worden gebruikt. Als gevolg van de thans nog bestaande markt
organisatie moet hij Nederlandse bollen voor minimaal de Neder
landse minimumexportprijs kopen, hetgeen met invoerrecht, ver
pakking e.d. toch al vlug neerkomt op 13 Pfennig per tulpebol*.
De kosten per bloem voortbrengende bol bedragen dan, rekening
houdend met uitval 14 à 15 Pfennig. Stelt men de kosten van
het trekken op gemiddeld 8 Pfennig zonder afzetkosten (wat be
paald niet te hoog zal zijn), dan resulteert daaruit een kost
prijs per tulpebloem van minimaal 22 à 23 Pfennig. Tijdens de
bezoeken aan de veilingen te Straelen en Neuss bleken de prijzen
van tulpen zich onder dit niveau te bewegen.
* prijspeil 1965.
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tegen bedroegen op dat moment 70 tot 90 Pfennig per "bloem. In
Hamburg waren de prijzen echter lager en bedroegen ongeveer
het dubbele van de prijzen op de Groszmarkti Bloemen zijn in
Duitsland nog steeds een luxeprodukt, waardoor de handel grote
marges kan nemen.
Voorlichting en teelttechnischonderzoek.
Wat betreft de voorlichting, zowel technisch als econo
misch, op het gebied van het trekken van bolbloemen, kan mea
kort zijn. Een dergelijke gespecialiseerde voorlichting bestaat
niet. Het enige wat op dit gebied wordt ondernomen is de
activiteit van een "Berater", in dienst van de veiling te
Straelen, die aan de aangeslotenen voorlichting geeft op het
gehele gebied van de bloemisterij, doch in het bijzonder gericht
•p teeltkeuze en afzetmogelijkheden van diverse teelten. Van de
zijde van de overheid staat hier niets tegenover.
Wat betreft het onderzoek op het gebied van de bloemiste
rij zijn de indrukken gebaseerd op hetgeen in Hannover aan
het "Institut für Zierpflanzenbau" en te Aurich aan de "Lehrund Versuchsanstalt" kon worden opgemerkt.
In beide gevallen is het teelttechnisch onderzoek op het
gebied van bolbloemen zeer beperkt, in Hannover werd wat met
5°-tulpen geexperimenteerd, terwijl in Aurich alleen tulpen
en narcissen in een rolkas te zien waren, die hoofdzakelijk
voor demonstratiedoeleinden waren bestemd.
In Hannover ligt het zwaartepunt van het onderzoek bij
potplanten, waarbij de bloeibeinvloeding d.m.v. daglengte-,
temperatuur- en groeistofbehandelingen een belangrijke plaats
inneemt (o.a. bij de gewassen Bromelia, Azalea, Hibiscus en
Pelargonium). In Aurich is vooral het teelt- en veredelingsonderzoek bij azalea's van betekenis.
In Aurich betrof het steeds "praxisnahe Versuche", d.w.z.
er werd met zeer grote eenheden gewerkt. Het feit dat men op
deze proeftuin de exploitatiekosten voor 80% moet zien te
dekken door de opbrengsten van de verkoop, zal hieraan dan ook
niet vreemd zijn.
Van Aurich kan nog een interessant onderzoek bij Gerbera's
worden vermeld, waaruit kan worden geconcludeerd dat, geteeld op
alleen turfmolm bij een bodemtemperatuur van 18°C in de zomer
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minimum kan worden teruggebracht.
10* Arbeidskundig, en bedrijfseconomisch onderzoek*
Apart dient het onderzoek te worden vermeld van dr.Stoffert
in Hannover,dat door hemzelf werd aangeduid als een "Optimaliseringsonderzoek" van de arbeidsaanwending bij verschillende
plant- en broeimethoden bij trektulpen.De nadruk bij dit onder
zoek lag op de diverse methoden van planten en inkuilen.Als
"aanloop" voor dit onderzoek heeft dr.Stoffert proeven genomen
met drie soorten tulpen,en deze vergelijkendeiwijze geplant
op turfmolm en op zand,op substraatlagen van verschillende
dikte(2,4 en 6 cm) en bij 0,1 en 2 cm onderlinge afstand van de
bollen.Daaruit keam naar voren dat aantal en kwaliteit van de
geoogste bloemen in alle onderscheiden gevallen gelijk waren.
Bij dichtere plaatsing trad hooguit enige vertraging in het
bloeiverloop op.Hieruit concludeerde hij dat:
a.men doorgaans veel te
b.dat men net zo goed 4
doen;bij een laag van
de kisten om te gaan;
c.dat men als substraat
zand kan gebruiken.

wijd plant;
cm als 6 cm substraat in de kistjes kan
2 cm dikte dient men te "voorzichtig" met
net zo goed turfmolm als het zwaardere

Eén en ander heeft natuurlijk belangrijke consequenties.
Indien de gegevens juist zijn,dan kan men \oor het opzetten van
bijv. 100.000 tulpen volstaan met minder kisten,met daardoor dus
minder kasruimte,met minder substraat en als gevolg van één en
ander ook met minder arbeid.
Van onze zijde is de kritische opmerking gemaakt,dat dit
"aanlooponderzoek" slechts gedurende één trekseizoen heeft
plaatsgehad;een herhaling gedurende enkele trekseizoenen zou de
betrouwbaarheid van de resultaten groter hebben gemaakt.
Vooral de stelling,dat de plantafstand geen rol zou spelen
bij opbrengst en kwaliteit werd vooralsnog enigszins betwijfeld.
Uitgaande van zijn bevindingen heeft dr.Stoffert vergelij
kingen gemaakt van de arbeidsbehoefte van het trekken van tulpen
bij verschillende werkmethoden.Zoals eerder vermeld heeft daarbij
de nadruk gelegen op het planten en inkuilen.Daarbij
is door iten een werktafel ontworpen,waaraan,staande of zittende,
in kisten kan worden opgeplant.Ten opzichte van het opplanton
in kisten,die op de grond zijn geplaatst,geeft deze methode
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uitgegaan, dat dit werk door vrouwen wordt gedaan. De tijd voor
het opplanten aan de tafel van dr.G.Stoffert is echter niet
geringer dan de tijdsduur die nodig is voor het opplanten in
kisten op de grond volgens de Rijnsburgse methode, uitgevoerd
door mannelijk personeel.
Een aangebouwde aanvoergoot maakt het mogelijk met twee
handen tegelijk te planten.
Evenzo is te Hannover een plastic plantkist ontwikkeld,
in afmetingen van 60 x 4-0 cm2 (Nederlandse plantkistjes zijn
45 x 35 cm2), die bij een subtraat van 4 cm dikte, een optimaal
arbeidsresultaat geeft (licht materiaal, snel werken). Deze
kist weegt, gevuld met grond en bollen slechts 20 à 25 kg.
Voorts is in dit onderzoek de klassieke inkuilmethode nog
vergeleken met het gebruik van een bewortelingsruimte en verder
zijn vergelijkingen gemaakt tussen de arbeidsbehoeften bij het
tulpen trekken in kisten en in de volle grond van rolkassen en
van vaste kassen. Op basis van zijn gegevens - gebaseerd op
tijdstudies - kwam hij zodoende op een variatie in aantal ar
beidsuren per 1000 geoogste bloemen (bij 15% uitval) van 3»5
tot 8,2 , afhankelijk van de wijze van opplanten en de verdere
verwerking en teeltmethode.
Tot zover enkele grepen uit de zeer grondige studie van
dr.G.Stoffert, waarvan te hopen valt dat deze onverkort kan
worden gepubliceerd.
Verwachte ontwikkelingen in de Duitse_ bolbloementee11
a*

De beschikbare statistische gegevens duiden er op dat de
oppervlakte bloemisterijprodukten onder glas na I960 minder is
uitgebreid dan in de voorafgaande jaren. Ook op grond van hetgeen
is gezegd over de leeftijd van de bedrijfshoofden, het aantal
in de bloemisterij werkende zoons, en het ontbreken van immi
gratie uit Oost-Duitsland, lijkt een minder snelle uitbreiding
van de oppervlakte onder glas in de afgelopen jaren en ook in
de naaste toekomst waarschijnlijk.
Men behoeft geen overdreven optimist te zijn om te veronder
stellen dat bij een toenemende welvaart in de komende jaren
6) Dr.G.Stoffert.Arbeitsgestaltung beim Stecken von Tulpenzwiebeln
am Arbeitstisch.Gartenwelt,Jg.64-,no 1,jan.1964 biz. 9-13
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heden is echter vooral van "belang of het verbruik in West-Duitsland sneller zal toenemen dan de produktie in dit land.
Vanaf 1959 is de invoer in West-Duitsland sterk toegenomen
zoals reeds werd vermeld.Voor de komende jaren lijkt er een reder*
lijke kans te bestaan dat een aantal import-belemmerende maatre
gelen zal vervallen*Door een vergrote invoer zullen,als de vraag
niet evenredig toeneemt,de prijzen een dalende tendentie ver
tonen.Dit zal tengevolge hebben dat ook(afgezien van verande
ringen in de vraag) het verbruik kan toenemen,Als bovendien
door rationalisatie van het distributieapparaat,het aantal ver<kooppunten gaat toenemen en de marges dalen,zal ook daardoor
het verbruik worden bevorderd.
Gezien de te verwachten ontwikkeling van produktie en ver
bruik tezamen,mogen we toch wel rekening houden met de moge
lijkheid van een toenemende export van bloemisterijprodulrten
van Nederland naar West-Duitsland.
c•Ontwikkeling_t.a.v.tulge
Uit het vorenstaande kunnen we voorzichtig concluderen dat
in West-Duitsland zowel de produktie als het verbruik van bloe
misterijgewassen zullen toenemen.Voor onze export valt te hopen
dat de tweede factor wat sneller zal toenemen dan de eerste.
Hoe is nu'de positie van de tulp?De indruk bestaat,dat de telers
in West-Duitsland,bij het uitbreiden en rationaliseren van hun
bedrijven,zich in de eerste plaats zullen richten op rozen,
anjers en potplanten.Het trekken van tulpen is overwegend een
bezigheid voor de wintermaanden waar men niet overal even sterk
aan gehecht is.Op de bedrijven waar men voor de eigen winkel pro
duceert zal men in veel gevallen minder of geen tulpen meer trek
ken,zodra men er van verzekerd is gedurende de wintermaanden
regelmatig voldoende tulpe bloemen te kunnen kopen.Ditzelfde
geldt voor de telers die direct aan winkels verkopen.Ook zij
willen het trekken van tulpe bloemen wel geheel of gedeeltelijk
staken,zodra ze voldoende bloemen vooi/redelijke prijzen kunnen
bijkopen om op deze manier een sortiment voor hun cliënten
samen te stellen.
Het sterkst gebonden aan het trekken van tulpen zijn de
bedrijven die voor de "Groszmarkt" produceren.Zij hebben immers
de behoefte hun klanten ook in de wintermaanden wat te kunnen
aanbieden.Dat behoeft echter niet te betekenen dat bij een struc
tuurverbetering in het bedrijf die zou resulteren in de produktie
van meer anjers en rozen,men ook in gelijke mate meer tulpen gaat
trekken,In gebieden die aan de "Groszmarkt" leveren zal een
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chrysanten,freesia's en opengrondsbloemen teelde naast de
tulpen;In dit bedrijfstype had men het trekken van tulpen in de
winter nodig als inkomensbron.Met een deel van deze bedrijven
verdwijnt ook een deel van de broeicapaciteit.
In de gebieden waar men aan de veiling levert liggen nog
de beste kansen voor een uitbreiding van het trekken van
tulpen,Ook hier zijn rozen en anjers echter meestal de favoriete
teelten.Naarmate men deze teelten op de bedrijven uitbreidt
blijft er minder tijd over voor het trekken van tulpen«,
Samenvattend lijkt het verantwoord te veronderstellen dat
de uitbreiding van de produktie in de bloemisterijsector in de
eerste plaats zal plaatsvinden in de richting van potplanten,
rozen en anjers.Een soortgelijke ontwikkeling kunnen we overi
gens ook in Nederland constateren.
De uitbreiding van de broeierij in Duitsland zal vooral
moeten komen van de op bloementeelt overschakelende bedrijven
in de veilinggebieden.Hoe groot de toeloop hier zal zijn is
moeilijk te overzien,doch enig optimisme omtrent de mogelijk
heden onze export te vergroten is waarschijnlijk verantwoord.
Tenslotte nog een enkel woord over de verkoop van tulpebloemen in zelfbedieningswinkels.We hebben in Hamburg een bezoek
gebracht aan een van de filialen van Schmidt:een bedrijf met
15 winkels in Hamburg.In het bezochte filiaal verkocht men 1000
bosjes van 5 tulpen per week.Deze bosjes waren gehuld in een
plastic zak die van onder en van boven open was.In de winkel
stonden twee grote vazen met + 20 bosjes tulpen.Deze vazen
werden voortdurend aangevuld met tulpen uit het magazijn,waar
ze koel bewaard werden.Dit vond men niet bezwaarlijk omdat men
ook andereprodukten als groente,fruit en vlees voortdurend
aanvulde.De temperatuur in de winkel was trouwens ook niet hoog.
Een van de knelpunten was voor dit bedrijf de inkoop.Een groot
handelaar vertelde,dat hij ook niet goed met de supermarket in
zee durfde, omdat hij bang was daardoor andere klanten te verli ez en.Misschien ligt hier een kans voor de Nederlandse export.
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Beschrijving van de "bezochte "bedrijven:
12.1 Bedrijf te Kevelaer
Het bezochte "bedrijf te Kevelaer "bestaat uit een opper
vlakte glas van 6500 m2 met diverse afdelingen waarin kisten
met tulpen werden getrokken. In totaal werd 625 m2 voor
kistenbroeierij gebruikt en nog 900 m2 voor zgn. 5°C tulpen
in de volle grond van de kas. Hier broeit men + 1 miljoen
tulpen af per seizoen. Op kisten gebruikte hij de cultivars
Lustige lïitwe, Paul Richter, Karei Doorman, Apeldoorn,
Oriental Express, Aureola e.a. De kwaliteit was behoorlijk
met een uitvalpercentage van 10 - 15%» De broeibollen werden
"opgekuild" in een betonnen kelder van 200 m3 (16 x 6 x 2m)
op stapels boven elkaar. Bij voldoende spruitlengte werden
ze via een rollenbaan naar de kassen getransporteerd. In deze
kelder, die voorzien was van koelmachines werd eerst een
temperatuur van 9°C en later van 5°C gegeven. De bouwkosten
van de kelder bedroegen ƒ 200,— per m3.
De bollen die de 5°C behandeling gekregen hadden werden
17 november in de volle grond van de kas geplant bij een
bodemtemperatuur van + 12°C. Na één week werd de bodemtemperatuur verhoogd tot + 16°C en de luchttemperatuur tot
18 - 20°C, Er werd van onderaf veel en regelmatig water gege
ven om een goede beworteling te verkrijgen, soms tot 5 maal
per dag. De 5°C tulpen ontwikkelden zich goed en reeds op
20 december bloeiden de cultivars Pink Trophy, Paul Richter
en Olga met ca. 5% uitval. Apeldoorn bloeide op 27 december
in goede kwaliteit, Oriental Express op 3 januari en Gudoshnik
•p 15 januari met wat meer uitval. De broeier wist niet hoe
lang de tulpen bij 5°C behandeld waren. Het broeien van tulpen
in de volle grond na een 5°C behandeling was hier zo goed
bevallen dat een volgend seizoen niets meer op kisten wordt
geplant maar alleen 5°C tulpen worden gebruikt. De inkoop
prijs van de bollen die van enkele grote firma's werden ge
kocht bedroeg 1,15 D.M. tot 1,25 D.M. De 5°0 tulpen waren
uiteraard duurder. De verwerking van de oogst (inpakken en
dergelijke) liet nogal wat te wensen over.
Naast de tulpen werden in dit bedrijf geteeld: lelies
(Lilium longi florum, Vïhite Lady, Euphorbia, gladiolen,
Anthurium, convallaria's en Gloriosa. De lelie Longiflorum
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op. De lelies waren half september geplant, 20 - 28 stuks
per m2.
De bloei begon half februari en de kweker hoopte van
deze grote bollen na deze eerste snee nog een tot twee maal
een stengel te kunnen snijden. De lelies hadden 60 pf. per
stuk gekost en de kelken (3 à 4- per stengel), brachten op
dit moment 50 tob 60 pf. per stuk op. Deze teelt is vany^rege
de grote broeispreiding weinig arbeidsintensief in tegen
stelling tot die van andere lelies, die een arbeidstop bij
de oogst geven. Op dit bedrijf werkten 4- man vast, enkele
vrouwen en wat los personeel.
12.2 Bedrijf te Lüllingen
Het tweede bedrijf dat werd bezocht bestond uit 2500 m2
verwarmd glas en was ontstaan uit een vollegrondsbedrijf.
De grondsoort is leemachtig zand met veel humus, met een
matige ontwatering. De arbeidsbezetting was 2 mannen en
3 vrouwen. Op het bedrijf staan enkele vaste bloemenkassen
voor anjers (bouwprijs 31 D.M. + 7 D.M. voor verwarming) en
twee verzinkte rolkassen van 500 m2 (bouwprijs 55 D.M. incl.
buizen en aansluiting op de ketel). Van deze rolkassen is de
voorgevel ophijsbaar (dit hebben we ook elders in Duitsland
gezien).
Op dit bedrijf werden + 4-00.000 stuks tulpen (250.000
stuks gekoelde en 150.000 ongekoelde), hoofdzakelijk de
cultivars Lustige Witwe, Apeldoorn, Krelage's Triumph en
Edith Eddy, in 4 à 5 trekken gebroeid. Deze broeier maakte
provisorische tabletten in de anjerkassen en gebruikte, even
als vele andere broeiers in Duitsland, Nederlandse tomatenkistjes en ander eenmalig fust als trekkistjes. De tomatenkistjes kosten 10 pf. per stuk en kunnen soms 2 maal gebruikt
worden. De kwaliteit van alle tulpen van dit bedrijf was goed,
ook die van Apeldoorn die uit de rolkas geoogst werd. De
inkoopprijs van Apeldoorn was 14,5 pf. per stuk geweest en
bracht nu 25 à 30 pf. per stuk op; voor Edith Eddy was dit
12,5 en 20 pf. Men rekende voor trekkosten 8 pf. per bol.
De eerste trek gekoelde Paul Richter had veel bloemsmet ge
geven, de tweede trek niet. Gemiddeld lag het uitvalpercen-
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breid zou worden in het komende seizoen kregen we als antwooi-d
dat men aan vermindering dacht, omdat de broei te arbeids
intensief was en ook omdat de afzet van de bloemen te moeilijk
ging.
Naast anjers zagen wij nog een kas met freesia's en heel
goede iris Wedgwood 8/9. Het teeltschema van de rolkas was
2 x tulp - 1 x narcis - 3 x chrysant.
12.3 Bedrijf te WaRtesdonk
Dit bedrijf hield zich bezig met vollegrondsbroei van
tulpen, narcissen en irissen. De kwaliteit van het produkt
was matig en ook de verwarming van de kassen met hete lucht
was primitief. Hier werden ook 5°C - tulpen gebroeid in de
volle grond van de kas. Er v>ferd geplant op 23 november en de
laatste bloemen in deze kas waren geoogst op 11 februari.
Paul Richter was eind januari geoogst (98% bloemen) en van
heel goede kwaliteit, Karei Doorman was goed en Olaf slecht.
Volgens de eigenaar was de bodemtemperatuur constant 14°C
geweest maar dit leek ons twijfelachtig gezien de slechte
verwarming. Op 11 februari was de kas opnieuw met 5°C tulpen
geplant o.a. Paul Richter, Karei Doorman, Elmus en Sulphur
Glory. De kweker wist niet hoe lang de bollen bij 5°C behan
deld waren. Ook deze broeier gaat volgend jaar door met
broeien in de volle grond van de kas met 5°C-tulpen maar dan
wil hij de eerste bloei vóór Kerstmis hebben.
12.4 Bedrijf te Lüttenglehn
Dit is een landbouwbedrijf van 30 ha met 5 ha tulpen en
verder suikerbieten, rogge, enz. De schuuraccomraodatie is
goed met verwarming en koeling. De bollen voor vermeerdering
worden op ruggen geplant en met stro afgedekt. Vanwege de
vele kluiten was machinaal rooien nog niet mogelijk.
De opbrengst wordt voor 70% voor eigen broei gebruikt
(schuurbroei en rolkassen) en de rest wordt afgezet in de
omgeving. Het sortiment dat geteeld wordt is: Apeldoorn,
London, Lustige Witwe, Fireball, Bellona, Mirjoran, v.d.Eerden,
Bing Crosby en Oxford. Om in de winter werk te hebben voor de
2 vaste arbeidskrachten en de vrouwen heeft deze kweker
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Deze worden verwarmd met een Langende heteluchtkachel en
geventileerd met twee horizontale ventilatoren. In de rolkas
sen stonden de cultivars Apeldoorn, Mirjoran, Bing Crosby en
Lastige Witwe alle van zeer goede kwaliteit. Bellona en
Roae Copland waren wat slap. London gaf problemen met ver
droogde bloemen.
Op dit bedrijf verwachtte men niet veel van het broeien
met bollen van zift 10 voor vroege broei. In de cellen met
kunstlicht waren met goed resultaat 3 trekken tulpen gebroeid.
Bij de teelt en de broei van tulpen waren er geen moeilijk
heden geweest met ziekten, alleen het "zuur" was een probleem.
12.5 Bedrijf te Glehn
Dit bedrijf is 65 ha groot met 3t ha tulpen die op
ruggen worden geteeld. De afstand tussen de ruggen is hier
2 x 60 + 1 x 90 cm. Alles wordt afgedekt met kort stro dat
in het voorjaar blijft liggen. De grond in deze omgeving
bestaat uit löss-leem. Verder omvat het teeltplan bieten en
granen en een gedeelte gras.
Men was in de cellen bezig met een derde trek tulpen.
Als de bloem zichtbaar werd, werd er 24 uur belicht met
80 Watt per m2 bij een temperatuur van 16 - 18°C. De electriciteitskosten bedroegen 6 pf. per Kwh. De gebruikte cultivars
waren: Rose Copland, Bellona en Lustige Witwe. De ervaring
was dat men voor de schuurbroei beter cultivars kan nemen
met minder bladontwikkeling en dat 3 trekken wel het maximum
is. Verder stond op het bedrijf een rolkas die dit seizoen
voor de eerste maal in gebruik was. Er stond een prima gewas
tulpen in (London, Mirjoran, Karei Doorman, en van der Eerden)
In het ras van der Eerden kwam echter 4-5% kernrot voor.
Met de eigenaren van bedrijf 4 en 5 werd uitvoerig van
gedachten gewisseld. Voor hun voorlichting zijn zij volledig
op Nederland georiënteerd wegens het ontbreken van deskundigen
in hun omgeving.
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Bezocht werd een "bedrijf met 4-000 m2 kasoppervlakte met
allerlei produkten en met als bolgewassen 800.000 stuks tulpen,
10.000 narcissen, (zowel in de kas als buiten) 50.000 hyacin-:
ten in potjes en enige duizenden irissen en lelies.
Op dit bedrijf wordt ruim geplant en langzaam gebroeid
bij + 15°C met een groot sortiment per trek* Er werkt veel
ondeskundig personeel. De afzet van de bloemen geeft moeilijk
heden, de produkten worden gedistribueerd over 70 winkels in
Hannover e.o. maar men raakt lang niet altijd alles aan de
winkels kwijt* Op het moment dat wij dit bedrijf bezochten
kwam de eigenaar juist terug van zijn rondrit langs de win
kels* De auto was nog half vol met bloemen die niet verkocht
waren. Op onze vraag wat hier mee gedaan werd zei hij dat
hij ze de volgende dag op de markt zou proberen te verkopen.
De uitval door ziekte op dit bedrijf was niet groot; er was
enige vuuraantasting in de tulpen en iets kwade grond die in
een paar kisten als kleine plekjes werd teruggevonden.
12.7 Bedrijf te Hannover-zuid
Op dit bloemisterijbedrijf van 5000 m2 glas werden
350.000 tulpen en 300.000 narcissen getrokken. Verder
300.000 hyacinten gedeeltelijk in potjes en gedeeltelijk in
de volle grond, welke later werden overgeplant in potjes.
Naast enkele goede bloemenkassen stond er nog een heel oud
warenhuis met kleine ruitjes waarin narcissen en hyacinten
gebroeid werden. De kwaliteit van de gebroeide tulpen was
goed tot matig. De bollen werden getrokken tussen potplanten
o.a. cyclamen. De temperatuur was er tamelijk laag, n.l.
+ 16°C.
Het sortiment dat gebroeid werd was: Lustige Witwe (best),
Apeldoorn (kort), Paris (kort), Olaf (kort met bladkiepen en
vuur), Pax (best), Prominence (best), Mirjoran (best),
Peerless Pink (veel botrytis), Crater (zeer slecht) en de
leliebloemige Alladdin en Queen of Sheba. De laatste was erg
gevraagd en bracht 40 pf. per stuk op. Volgens deze broeier
waren de gekoelde tulpen best geweest ondanks vroeg invallen
de vorst waardoor de tulpen bijna zonder neuzen en wortels
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van 9°C. Bij deze broeier werd nog Krelage's Triumph gebruikt
maar deze cultivar ging niet zo best meeri
De crocussen Jeanne d'Arc waren zeer slecht, veel met
verdroogde bloemen wat veroorzaakt zou zijn door vorst en
waterschade. Bij dit bedrijf werden alle bloembollen zowel
gekoeld als ongekoeld opgeplant vanaf 1 oktober* In verband
met personeelsschaarste was het onmogelijk later te planten.
De tulpen die nu binnengebracht werden waren dan ook veel te
lang om een goede kwaliteit te geven. De afzet van de Produk
ten van dit bedrijf geschiedde grotendeels aan winkels en
verder via de Groszmarkt.
12.8 Bedrijf in dorp nabij Hannover
Op dit bedrijf was men van plan in + 2000 m2 kassen
1*8 miljoen tulpen te broeien* Duizenden tulpen stonden in
een kas op elkaar gestapeld opgeplant en de neuzen van de
tulpen waren zo lang (+ 22 cm) dat ze tegen de onderkant van
de kistjes die er boven stonden opgroeiden en omgebogen
werden. In de broeikassen was geen ruimte om deze kistjes
neer te zetten en het duurde nog wel enige tijd voordat er
ruimte beschikbaar kwam zodat een groot gedeelte van deze
tulpen als verloren beschouwd kon worden. Bovendien was de
grond in de kistjes kurkdroog en de temperatuur in de kas
veel te hoog (+ 15°C). Op onze vraag waarom de temperatuur
zo hoog gehouden werd luidde het antwoord, anders willen de
vrouwen die we aan het werk hebben niet in deze kas werken.
De bollen werden niet buiten gekuild omdat dit moeilijkheden
gaf met het binnenhalen, in verband met vorst en dergelijke.
Ook stonden er stapels kisten met opgeplante bollen buiten
in sneeuw en vorst, terwijl alleen de bovenste laag was afge
dekt met stro. De kwaliteit van de tulpen die in de kassen
stonden te bloeien was niet slecht. De cultivars Christmas
Marvel, van der Eerden, Apeldoorn en Overdale stonden er goed
bij. Alleen de cultivar Lustige Witwe was in de warme kas
cpgekuild geweest en bleef daardoor te kort (veel verdroogde
wortels en ingedroogde bodems). Het geheel maakte echter een
onverzorgde indruk, terwijl aan de organisatie van het be
drijf veel mankeerde. Op 17 februari waren er nog vrouwen
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zonder pootjes geplant werden, welke zo op elkaar werden
gezet waardoor de neuzen van de "bollen afbraken of flink be
schadigd werden.
12.9 Bedrijf te Sarstedt
Het bedrijf beschikt over 8000 m2 kassen met 4000 m2
anjers en freesia's, geraniums en potchrysanteni Er werden
45O.OOO tulpen afgebröóid, 100.000 narcissen en voorts enkele
duizenden hyacinten in potten. De narcissen waren heel goed
van kwaliteit, alleen wat lang. De tulpen waren van goede
kwaliteit in de cultivars Roland, Cassini en Lustige Witwe«
Van der Eerden was goed van kwaliteit maar had + 14% kernrotaantasting. Prinses Beatrix was heel goed. Bij dit bedrijf
had men veel last van "kwade grond aantasting" wat eerst
geweten werd aan herkomst van de bollen. Na een gesprek met
de heer Platz (de bedrijfsleider) konden we hem er echter van
overtuigen dat de oorzaak in de grond gezocht moest worden.
Bij dit bedrijf werden alle bollen opgekuild in een grote
koelcel waarin nog geen koelmachine gemonteerd was en dit
had in het najaar ook ongelijkmatige temperaturen in de cel
veroorzaakt. Er was bij het opkuilen van de tulpen verse
grond ergens uit een tuintje gehaald en dit was vermoedelijk
de verklaring voor het optreden van "kwadegrond" in de kistjes.
De irissen stonden er heel goed bij, met uitzondering van een
partij waarin Pénicillium voorkwam.
De produkten worden afgeleverd aan vaste afnemers in
Hannover en omgeving. We kregen van dit bedrijf een zeer
gunstige indruk. De verzorging was prima en de kwaliteit van
de produkten overwegend zeer goed,
12.10 Lehr- und "Versuchsanstalt für Gartenbau te Aurich
Dr. Rademacher en de bedrijfsleider verzorgden hier de
rondleiding. Op het bedrijf van dit proefstation worden
bloem- en boomkwekerijgewassen geteeld o.a. veel azalea's.
De grond is humeuze zandgrond. Onze interesse ging uit naar
de 3OO m2 (3 maal verrolbare) rolkas, die aan de gehele zij
kant gelucht kan worden. De kas had compleet 100 D.M. per m2
gekost en werd met een heteluchtkachel verwarmd. Ook hier
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met bolbloemen. In de rolkas stonden narcissen en diverse
cultivars tulpen. De temperatuur in de kas werd zeer laag
gehouden op + 7°C omdat anders de "bloei te snel zou gaan en
er te veel aanbod tegelijk zou komen. De tulpen in deze kas
waren gedeeltelijk gekoeld op 9°C en gedeeltelijk ongekoeld
maar als proef had dit weinig zin omdat de kastemperatuur
zo laag v/as.
De kas w.-\;s op 18 december boven de bollen gerold en op
18 februari werden de eerste bloemen gesneden.
De bollen worden in hoofdzaak betrokken van de Genossenschaft van bloembollentelers in Leer (Weener). Inkoopprijzen
van 15 tot 25 pf. per stuk. De rentabiliteit van de bolbloementrekkerij is in het gebied ror±d Aurich gering en er is
weinig verschil in prijs tussen de rassen onderling.
Dr. Rademacher stelde de jaarkosten van een rolkas op 12 D.M.
per m2 en vond een jaaropbrengst van 18 D.M. per m2 noodza
kelijk.
12.11 Bedrijf nabij Bmbden
Nabij Embden bezochten we een bedrijf,waarvan de eigenaar
afkomstig is uit Nederland en zich hier enige jaren geleden
heeft gevestigd. Het bedrijf ligt zeer afgelegen in een polder
nabij de Ems op + 7 km van Embden. Men heeft hier cultuur
grond aangewonnen door het land 1 meter op te hogen met slib
uit de Ems. Het land is nog maar enkele jaren in cultuur
en slempgevoelig.
De financiering van de nieuwe bedrijven hier kan voor
90% met staatsgeld geschieden. Aflossing + rente bedragen 3%.
Op dit bedrijf worden 2 ha tulpen en een halve ha narcissen
geteeld, e oppervlakte grond in eigendom bedroeg 3 ha, terwijl
voor een aantal jaren 10 ha land werd bijgehuurd voor 7 ^00,—
per ha per jaar. Losland huren kost hier + j 2000,— per ha.
Het trekken geschiedde in de schuur met kunstlicht en in
kassen; totale oppervlakte 200 m2. Gebroeid werden 200.000
tulpen en in een rolkas nog 60.000 stuks tulpen, grotendeels
uit eigen kwekerij in de cultivars: Brilliant Star, c/hite
Sail, Lustige ï.'itwe, Paris, London, Sulphur Glory, Olaf enz.
Bij de schuurbroei werden lampen gebruikt die violet licht
gaven; per m2 was 20 watt geïnstalleerd.
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Neuss; twee maal per week werden de "bloemen met eigen vervoer
tot Wesel gebracht (+ 225 km!) en vandaar doorgestuurd naar
Neuss.
12.12 Bedrijf te Embden
Tussen allerlei bloemisterijgewassen (diverse snij
bloemen en potplanten) werden op dit bedrijf wat bolbloemen
getrokken voor de eigen winkel. Het sortiment tulpen was:
Korneforus, Ornament, Golden Eddy, v.d. Eerden. Volgens de
betreffende bloemist willen de klanten in Embden geen Apel
doorn meer hebben omdat deze te snel verwelken, vooral in het
voorjaar. Lustige Witwe vindt hij ieder jaar slechter en
korter worden. De afzet van de bolbloemen is ook hier een
groot probleem. Men denkt danook niet aan uitbreiding doch
eerder aan inkrimping van de tulpenbroei. Naast enkele honder
den narcissen die in goede kwaliteit bloeiden stonden er ook
3000 gladiolen voor vroege bloei opgeplant in de cultivars
Joh. Strauss, Happy End en Concordia. Alle bloembollen werden
betrokken van de Genossenschaft in Leer (Weener) voor gemid
deld 20 pf. per stuk.
12.13 Bedrijf te Leer
Als laatste bedrijf bezichtigden wij een bijzonder
mooie kwekerij in Leer. Hier worden bollen getrokken voor de
eigen winkels ineen prima kwaliteit. Het bedrijf heeft een
oppervlakte glas van 15.000 m2 met een personeelsbezetting
van 18 tot 25 man. Het sortiment bolbloemen dat gebroeid
wordt is: Brilliant Star, (zeer goed), Joffre (goed), Paul
Richter, Pink Trophy, Apeldoorn, Olga, Bing Crosby,
v.d.Eerden en Korneforus. In de laatstgenoemde cultivar had
men last van. bladkiepen en kernrot. Verder werden nog enige
duizenden narcissen Golden Harvest van goede kwaliteit geteeld
en voorts hyacinten in potten en enige duizenden irissen.
De bollen waren grotendeels opgekuild onder plat glas en
later tussen de potplanten in bloei getrokken bij + 18°C.
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o.a. omdat de kwekerij met eigen winkel tegenover een kerk
hof ligt. Ook hier werden de tulpebollen in hoofdzaak betrok
ken uit Weener al liggen de Nederlandse bollenprijzen op het
moment iets gunstiger dan de Duitse. De narcissen en irissen
waren uit Nederland geïmporteerd. De gewassen die hier verder
geteeld werden waren o.a.: cyclamen, pelargonium, hortensia,
azalea, calla en chrysanten in potten.
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De Produktie van bolbloemen in W'est-Duitsland
Hoewel men in West-Duitsland niet kan spreken van echte
"centra" van bolbloementeelt, is de teelt van trektulpen wel
enigszins geconcentreerd in bepaalde gebieden met name in het
Ruhrgebied en rond Hamburg, en voorts in de wijde omgeving van
de veilingen te Neuss en Straelen.
De omvang van de jaarlijkse produktie van trektulpen be
draagt volgens een globale benadering ongeveer 200 miljoen
stuks. Deze is sinds 1950 ongeveer verviervoudigd. De voor de
trekkerij benodigde bloembollen worden voor + 90% uit Neder
land ingevoerd.
Teelttechnische aspecten
De teeltwijze van de bolbloemen vertoont geen grote ver
schillen mot aio in Nederland. Speciale trekkassen worden echter
weinig gebruikt. Men trekt de tulpen in kassen, die hierna in
het zomerseizoen voor andere bloemisterijgewassen (b.v. chrysan
ten) voorden gebruikt, terwijl vaak ook do combinatie met pot
planten wordt aangetroffen. Op de door ons bezochte bedrijven
waren de omstandigheden voor de trekkerij veelal niet optimaal,
waardoor het aantal trekken per seizoen niet hoog is en het
uitvalpercentage soms betrekkelijk hoog.
Het inkuilen wordt op sommige Duitse bedrijven vervangen
door het gebruik van z.g. "bewortelingsruimten", waarin men de
temperatuur kan regelen. Deze mogelijkheid de temperatuur te
beheersen heeft uiteraard voordelen, terwijl men hierdoor ook
in staat is de kistjes op elk gewenst moment in de kas te
brengen.
Evenals in Nederland ziet men in West-Duitsland als nieuwe
ontwikkeling de teelt van trektulpen in "de volle grond" van
rolkassen. Deze worden hier verwarmd met heteluchtkachels.
Gezien de mogelijkheden van de z.g. 5°-"bulpen mag worden ver
wacht dat deze te^lt zich hier verder zal ontwikkelen.
Het voor de trekkerij gebruikte tulpensortiment beperkte
zich op de door ons bezochte bedrijven praktisch gesproken tot
een 20-tal cultivars. De partijen per cultivar waren in het
algemeen klein.
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De arbeid wordt op de Duitse bedrijven overwegend verricht
door vrouwen die D.M. 2 à D.M. 2.50 per uur verdienen. Voor
mannelijke arbeidskrachten liggen de uurlonen op D.M. 3.50 u.
D.M. 4.50. De sociale lasten zijn laag (+ 5/0*
Hoewel de arbeidskosten in «est-Duitsland dus lager zijn
dan in Nederland liggen de produktiekosten er zeker niet lager.
De oorzaken hiervan zijn: minder efficiënte aanwending van de
arbeid, minder trekken per seizoen, hogere uitvalpercentages,
relatief duurdere glasopstanden en hogere prijzen voor het uit
gangsmateriaal.
Een globale berekening resulteerde in een kostprijs per
tulpebloem van minimaal 22 à 23 Pfennige
Tijdens onze besoeken aan de veilingen te Straelen en Neuss
(februari 1966) bleken do- prijzen zich onder dit niveau te
bewegen. In de Duitse bloemenwinkels lagen de prijzen op dat
moment echter drie à vier maal zo hoog.
De afzet
De afzet van bolbloemen in West-Duitsland geschiedt, even
als die van andere bloemisterijprodukten, overwegend door
directe verkoop aan grossiers en bloemenwinkels (detailli;:-ten),
Hierbij spelen - althans in de grote steden - de groothandels
markten een belangrijke rol.
Dit afzetsysteem heeft twee bezwaren: in de eerste plaats
vraagt dit veel tijd en zorg van het bedrijfshoofd, waardoor
deze zich minder met de gang van zaken op het bedrijf kan bezig
houden; in de tweede plaats is de teler hierdoor vaak gedwongen
geregeld produkten aan te bieden in een grote variatie, »aar&ocr
hij zich moeilijk kan specialiseren.
Geheel anders is de situatie in de gebieden waar men via
een veiling kan verkopen. Dit is het geval in de wijde omgeving
van de veilingen te Neuss en Straelen. Deze veilingen hebben
eigen vrachtdiensten, die de bloemen op bepaalde verzamelpunten
ophalen. De vrachtkosten voor de teler zijn onafhankelijk van
de afstand tot de veiling. Het aextal aanvoerders en de omzet
aan deze twee veilingen zijn de laatste jaren zeer sterk ge
stegen» De bolbloemen worden aangevoerd in uniform fust, n,,I»
in langwerpige kartonnen dozen.

- 33 Voor de toekomst mag men rekenen op een toenemend verbruik
van bloemen in West-Duitsland, doch eveneens op een toenemende
produktie. Wel zijn er tekenen, die erop wig zen dat de vraag
naar bolbloemen er sneller zal kunnen stijgen dan de eigen
produktie. Lien kan n.l. verwachten dat men zich op Duitse bloemisterijbedrijven in veel sterkere mate zal richten op rozen,
anjers en potplanten dan op bolbloemen. Voorts zal ook in WestDuitsland het verbruik nog sterk kunnen worden bevorderd door
toeneming van het aantal verkooppunten. Voor de Nederlandse
bolbloemen ligt hier dan waarschijnlijk een kans voor toenemen
de export. Verkoop van bolbloemen via grootwinkelbedrijven en
supermarkten is in West-Duitsland wel op een enkele plaats be
gonnen, doch echter nog van geen betekenis.
Voorlichting en Onderzoek
Gespecialiseerde voorlichting op het gebied van het trekken
van bolbloemen wordt in West-Duitsland niet gegeven. De bloemen
veiling te Straelen heeft een voorlichter in dienst die aan de
hierbij aangesloten telers voorlichting geeft op het gehele
terrein van de bloementeelt.
Het onderzoek op teelttechnisch gebied beperkt zich tot
enige experimenten met bij 5°C gekoelde tulpen aan het "Institut
für Zierpflanzenbau" te Hannover. Voorts wordt door dr.Stoffert
aan de Tuinbouwhogeschool te Hannover belangrijk arbeidskundig
onderzoek verricht t.a.v. plant- en broeimethoden bij trektulpen.
Conclusies
1.

Voor de teelt van bloembollen treft men in Duitsland be
trekkelijk weinig gespecialiseerde bedrijven aan, waarop de
produktie onder ideale omstandigheden plaats vindt.
2
2.
Als gevolg hiervan ligt de produktie per m kas er gemid
deld genomen lager dan in Nederland. De teelt is mede daar
door èn door de hoge kosten van de op te planten bollen,
duurder dan in Nederland.
3.

De afzet van bloembollen, evenals die van andere bloemisterijprodukten, vindt op verschillende manieren plaats, waar
bij de groothandelsmarkt een belangrijke rol speelt. De om
zetten van de veilingen Neuss en Straelen vertonen overigens
een sterk stijgende lijn.
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Popularisering van het bloemenvorbruik, "bijv. door middel
van verkoop via supermarkets en grootwinkelbedrijven, kan
waarschijnlijk een sterke toename van het verbruik van bloemen
in West-Duitsland tot gevolg hebben.

5.

De kansen van Nederlandse export van bloembollen naar
West-Duitsland kunnen in het algemeen, mede gezien de ont
wikkeling van de E.E.G., met enig optimisme worden bezien.

