Coronavirus vertraagt
bollenhandel op China
Het Coronavirus dat China lam legt,
raakt ook de bollenhandel. Als banken en
bloemenmarkten op slot gaan, heeft het
voor broeiers ook geen zin om bloemen te
produceren. Dus roepen ze hun bestelde
bollen later af dan normaal. En dat
allemaal net rond het Chinese nieuwjaar,
wanneer traditioneel veel bloemen worden
verkocht. ‘Dit geeft druk en spanning.’
Tekst: Monique Ooms

H

et Coronavirus op zichzelf is al vervelend, vooral
voor degenen die het treft, maar de timing van de
uitbraak was zo mogelĳk nog beroerder. Wĳnand
van der Kooĳ, technisch directeur van De Jong
Lelies en voorzitter van de Lelievereniging West-Friesland
maakt zich begin zorgen over de mogelĳke gevolgen van
het virus voor de leliehandel. “Dat de uitbraak van het virus
precies rond Chinees Nieuwjaar begon te spelen, is desastreus voor de bloemenhandel in China. Juist in die periode
maken handelaren de meeste omzet. Daar is dus dit jaar
niet veel van terechtgekomen.” Verreweg het grootste deel
van de bollen die naar China moeten worden verscheept,
staat nog in Nederlandse cellen. “Deze bollen moeten in de
komende negen maanden worden afgeroepen. Daar zit nu al
een vertraging in, op dit moment wordt er geen enkele bol
afgeroepen. Dit leidt tot vertraging in de broeierĳ en dus ook
in de bloemenverkoop.”

KOFFIEDIK KIJKEN
Deze tegenvaller komt bovenop het Chinese exportdebacle
van 2017. Van der Kooĳ: “Wĳ zĳn eigenlĳk verbaasd hoe
snel de Chinese markt zich hiervan heeft hersteld, vorig
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jaar gingen de bollen toch vrĳ vlot weg. Het is op dit moment nog koffiedik kĳken, maar ik verwacht dit jaar zeker
geen vlot seizoen. Het ligt er maar net aan hoe een en
ander zich ontwikkelt. Als het virus op zĳn retour is en de
economie weer gaat draaien, gaat ook de handel wel weer
lopen. Hoe langer dat duurt, hoe meer geld het kost. Het
wordt nog spannend of het voor Vrouwendag op 8 maart
allemaal weer gaat lopen.”
Hans Damen, commercieel manager van Royal van Zanten,
is net op reis in Japan. “Wat ik van onze klanten in China
hoor, is dat alle bloemenwinkels al vanaf 25 januari gesloten zĳn. Ook de bloemenmarkten zĳn uitgestorven, er gaat
niemand naar kantoor, en het is onduidelĳk wanneer daar
verandering in komt.” Klanten hadden dit seizoen zo’n 10
tot 15 procent minder bollen ingekocht dan de jaren ervoor. “Dat haalt de druk er wel een beetje vanaf.” Zĳn Chinese klanten lĳken op dit moment dan ook niet in paniek.
“Er loopt nog geen bloed uit. Natuurlĳk hopen we wel dat
rond 8 maart, Internationale Vrouwendag, de handel weer
op gang is gekomen. Als handelaren en broeiers dan weer
geen geld kunnen verdienen en de geldstroom stagneert,
gaan we bollen overhouden. Maar daar gaan we nog even
niet van uit.” De stagnatie betreft overigens niet alleen lelie. “De inkoop van tulp, narcis, hyacint en muscari is even
gestopt, in afwachting van verdere ontwikkelingen.”
Voor de langere termĳn is Damen vooral beducht voor de
invloed op de logistiek. “Het zal wel even duren voordat alles weer genormaliseerd is. In de scheepvaart is een tekort
aan containers. Daarvoor betaal je nu al 1.200 dollar extra.
Voor bĳvoorbeeld Vietnam zĳn al geen containers meer te
krĳgen. En in China liggen de havens vol. Als je wilt dat
je containers vlot worden afgehandeld, betaal je een extra
heffing van 1.000 dollar. De luchtvracht is ook fors duurder
geworden, van normaal gesproken 1,20 euro per kilo tot
meer dan 4 euro nu.”

MINDER BESTELLEN
“Ik heb filmpjes voorbĳ zien komen van Chinese broeiers die hun bloemen afhakken en weggooien. Ze kunnen
ze niet verkopen”, vertelt Frits Kneppers, directeur van
exporteur Zabo Plant. “Wĳ verkopen onze leliebollen aan
importeurs die ze vervolgens verkopen aan broeiers. Als
de broeiers hun bloemen niet kwĳtraken, valt de handel
stil. Ik heb gehoord dat er in Kunming weer een bloemenmarkt opengaat, dat is goed nieuws. Nu ook de banken
nog, dan kunnen de Chinezen weer bĳ hun geld.” Kneppers verwacht dat de gevolgen van het virus nog wel even
zullen na-ĳlen. “Ondernemers worden voorzichtig, ze gaan
minder bestellen, dat gaan wĳ wel merken. Er moet nog
veel handel worden gedaan, de bollen vinden niet vanzelf
hun weg. Ook in de omringende landen, zoals Vietnam en
Taiwan trappen ze op de rem: zĳ zĳn bang dat de bollen
die over zĳn, op die markten terechtkomen.” Kneppers
zou normaliter in februari naar China afreizen. “Dat heb
ik afgezegd. Ik hoop dat het over een maand wel weer kan,
dan kan ik onze relaties persoonlĳk spreken en de stand
van zaken opmaken.”
Nu zit Kneppers in Vietnam. “Ook hier merk je dat het
coronavirus grote invloed heeft. Op de markt in Hanoi is
het stil. Je ziet het ook in het straatbeeld: er loopt maar de
helft van het aantal mensen dat je normaal ziet. Hĳ kan
alleen maar hopen dat de handel snel weer aantrekt. “Dit is

gewoon pech, voor iedereen die erbĳ betrokken is.”
“De eerste container met leliebollen is onderweg naar China”, vertelt Bonne Boots van Boots Flowerbulbs. “Dat is een
paar weken later dan normaal.” De situatie in China ‘geeft
onzekerheid en onrust’ op het bedrĳf, merkt Boots. “Ik sta
er vrĳ nuchter in, maar helder is dat de handel beter loopt
zonder dit soort obstakels. Ik verwacht dit jaar in elk geval
geen extra orders. Het virus zal ook van invloed zĳn op de
voorjaarsgewassen. Die bestellingen zullen minder zĳn dan
vorig jaar, later komen of misschien helemaal niet komen.”
Er zĳn nog geen bestellingen geannuleerd. “Daarvoor is het
te vroeg in het seizoen. De grote bups gaat pas in juli/augustus weg. Dus voor de verzending van de bollen kan het
nog wel een beetje bĳtrekken.” Zeker is dat bloemenkwekers en -verkopers omzet hebben gemist de afgelopen tĳd.
“Ook bloemenparken zĳn gesloten. Zĳ missen omzet en
hebben dus minder geld om te investeren in bollen voor
het nieuwe seizoen. Dat gaan we later dit jaar merken.”
In de derde week van februari blĳkt dat de havens in het
noorden van China vol zitten. “In het zuiden zĳn ze nog
wel open, zoals Kunming. Voor komende week hebben we
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een zending gepland. Hopelĳk bereikt die onze klanten.”
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