Corona ijlt
nog na
in China
De eerste meldingen van het coronavirus
kwamen uit China. Nu is het daar over zijn
hoogtepunt heen en komt het normale
leven weer een beetje op gang. Dat is
goed nieuws voor de bloembollenhandel,
zou je zeggen. Is dat ook zo?
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at het virus op zijn retour is, betekent niet dat
alles meteen weer normaal is. “Er is nog altijd pittige paniek. Ondernemers zouden graag weer aan
de gang willen, maar hebben geen geld om onze
bollen af te nemen. Als ze wel geld hebben, wegen ze heel
goed af wat ze nog afnemen. Bij voorkeur zijn dat de soorten
waarvan ze zeker weten dat ze die kunnen verkopen”, is de
ervaring van Frits Kneppers van Zabo Plant uit ‘t Zand. “Consumenten zijn terughoudend in hun koopgedrag, iedereen is
voorzichtiger geworden met zijn uitgaven, de angst regeert.
Dus er worden wel bollen afgeroepen, maar nog lang niet
genoeg. Er schijnen ook nogal wat bollenkwekers over te
schaken naar groente, want daar is altijd vraag naar.”

MINDER BOTEN
Als er dan al bollen worden afgeroepen, dient zich direct de
volgende uitdaging aan: de bollen op de plaats van bestem44

ming krijgen. “Er zijn minder boten beschikbaar, wereldwijd
zijn er nogal wat havens gesloten, dus zelfs als consumenten daar bloemen zouden willen kopen, dan nog kan het
niet omdat de grenzen dicht zijn en we de bollen niet bij de
broeiers kunnen krijgen. Alles stokt.” Kneppers verwacht
dat de gevolgen ook volgend seizoen nog merkbaar zullen
zijn. “Normaal gesproken zijn de reizigers nu op pad om
bollen te verkopen, maar ook dat ligt stil, iedereen zit thuis.
De handel ligt helemaal stil.”
“Wij verwachten in elk geval geen extra handel”, vat Bonne
Boots van Boots Flowerbulbs uit Hem de situatie kort samen.
“De bloemenmarkten zijn weer open, maar er worden
mondjesmaat bloemen gekocht. Wat ik ook veel online zie,
is dat broeiers de bollen na het koppen voor tweejarige productie gaan inzetten zodat ze volgend jaar geen of minder
verse bollen in grote maten nodig hebben. Dat is nadelig
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voor ons.” Het goede nieuws is dat er nog geen lelieorders
gecanceld zijn. “Bovendien komen de eerste kleine orders
voor voorjaarsbloeiers nu binnen. Ik verwacht dat de hausse
hiervoor in de nazomer komt, dus het voorraadrisico komt
straks bij de kwekers te liggen. Ook de nieuwe lelieorders
zullen later volgen. Met andere woorden: er komt nog een
heel verhaal achteraan.” De bollen die worden afgeroepen
gaan per schip weg. “Dat gaat allemaal redelijk goed. Het
vinden van containers is een stuk lastiger. De wachttijd kan
oplopen tot zo’n vier weken. Er is schaarste en dat geeft
druk in de markt. De prijzen liggen tot wel duizend Amerikaanse dollar hoger per container.”

ONBALANS
De afgelopen twee maanden keken de exporteurs met angst
en beven naar China, maar bestellingen naar Aziatische
landen, zoals China en Japan, gaan weer een beetje lopen,

ervaart Wijnand van der Kooij van De Jong Lelies in Andijk.
Dat China weer voorzichtig op gang lijkt te komen, is goed
nieuws, aldus Van der Kooij, want daar zit immers de meeste
handel en omzetwaarde voor de lelieexport. Grote uitdaging in export naar Azië blijft wel de
logistiek: “Het is een hele kunst er zeecontainers heen te
krijgen. Corona zorgt voor onbalans op de wereldzeeën.”
Hij verwacht dat er dit seizoen zo’n tientallen miljoenen
bollen van oogst 2019 overblijven die niet worden afgeroepen. “De schade voor de droogverkoop wordt geschat
op zo’n 150 tot 160 miljoen euro, waarvan zo’n 65 miljoen euro lelies. Dat halen we dit seizoen niet meer in.”
Als we ervan uitgaan dat de situatie in Nederland net zo
lang aanhoudt als in China, zou eind mei het tij kunnen
keren, redeneert Van der Kooij. “Dan zouden we misschien
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weer iets kunnen opbouwen met elkaar. Het blijft echter
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‘Je moet nu zorgen
dat je je broek
heel houdt
totdat de zon
weer gaat schijnen’

koffiedikkijken.” Vooruitblikkend zegt hij: “Ik hoop maar
dat als dit alles voorbij is, we er in elk geval iets van hebben
geleerd.”

MEER VRACHTCAPACITEIT
“In diverse provincies van China gaat het leven weer een
beetje draaien”, weet Hans Damen van Royal van Zanten.
“De overheid stimuleert dat de goederenstroom versneld op
gang komt, onder andere door tijdelijk de tol in havens eraf
te halen. Alle havens in China zijn ook weer goed toegankelijk, zonder vertragingen. Het lukte ons deze week beter
om aan containers te komen, er komt meer vrachtcapaciteit
beschikbaar, zij het tegen hogere tarieven, wat tot grote
kostenverhoging bij onze klanten leidt. Ook de bloemenhandel komt op gang, zo nu en dan worden er ‘normale’ prijzen
gemaakt. Daar staat tegenover dat veel mensen geld hebben
verloren en dat maakt onzeker en terughoudender in de
uitgaven. Corona heeft de mensen angstig gemaakt. Het
gewone gedrag is dus nog niet terug, er is geen sprake van
‘business as usual’.”
Importeurs nemen wel bollen af. “Onzeker is nog of ze
die bollen ook kunnen verkopen en tegen welke prijzen.”
Anders dan in Nederland en andere West-Europese landen,
koopt de Chinese consument geen bloemen voor thuisgebruik. “Dat promoten we al jaren, maar is nog niet gelukt.
We zijn dus afhankelijk van de geschenkenmarkt, hotels,
trouwerijen en feesten en dat komt nog maar mondjesmaat
op gang.” Toch heeft hij er vertrouwen in dat de markt in
het Verre Oosten zal herstellen. “Het zijn harde werkers
die veel eer in hun bedrijf en product leggen. Ze gaan er
keihard aan trekken om het weer van de grond te krijgen.

Zo waren twee klanten van ons aanvankelijk erg nerveus
over het effect van corona, en nu nemen zij toch bollen
af.” Dat effect voorziet hij ook in Europa. “Daar komt bij
dat mensen het thuis extra gezellig willen maken, zeker
als ze straks niet op vakantie kunnen. Dat is goed voor de
verkoop.”

MINDER PLANTEN
Nu het verkoopteam van Royal Van Zanten niet kan reizen,
richten de collega’s zich op andere klussen. “Vandaag
moest er vliesdoek worden teruggelegd over het plantgoed
in Brabant. Dat hebben we met elkaar gedaan. Samen de
schouders eronder en in oplossingen denken.” 2020 is ‘een
verloren jaar’ concludeert Damen. “Er zullen minder bollen
worden verkocht. Kwekers doen er dan ook goed aan om
minder te planten en flink te krimpen. Als je blijft doen wat
je deed, loop je het risico dat je een te groot deel van je bollen niet kwijtraakt en kunt weggooien. Dat kost alleen maar
geld. Je moet nu zorgen dat je je broek heel houdt totdat
de zon weer gaat schijnen en we over een of twee maanden
weer kunnen beginnen met onze handel. ”
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Een Chinese bloemenmarkt voor de uitbraak van corona. Zo druk is het er op dit moment nog niet.
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