Tulpentelers na advies krimp:

‘Nu rooien?
Weggooien kan altĳd nog’

Slechts een enkele teler heeft de rooimachine
midden in het seizoen aan het werk gezet. Bijna alle
ondernemers wachten af hoe het groeiseizoen verloopt
en hoe de markt er uitziet als de bollen straks zijn
gerooid. De Productgroep Tulp van de KAVB had ook
niet verwacht dat direct maatregelen zouden volgen na
het advies tot krimp, begin april.
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I

n West-Friesland zĳn hier en daar
enkele partĳen verdwenen. John
Boon rooide, Wim Buis haalde er 3,5
hectare uit en ook Nico Wit in ’t Veld
rooide ‘een baan’ tulpen die slecht op de
wortel stonden. Het zĳn uitzonderingen,
precies zoals accountant Hans Tesselaar
al voorspelde toen hĳ eerder in Greenity
pleitte voor krimp. ‘Ondernemers hebben
allemaal een reden om zelf niet te krimpen en ze wĳzen naar een ander die dan
maar moet minderen.’ Profetische woorden, blĳkt uit een rondgang langs kwekers
en regio’s.

INDIVIDUELE ONDERNEMER
“Hier in het Noordelĳk Zandgebied heeft
volgens mĳ niemand gerooid”, zegt Nick
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van der Vlugt in Julianadorp. De tulpenteler maakt deel uit van de Productgroep
Tulp. “We hadden als productgroep graag
gezien dat de krimp een verplichting gold,
maar dat kan niet vanwege de mededingingsregels. We hebben het nu als een
waarschuwing naar alle telers gestuurd.
De keuze is aan de individuele ondernemer.”
De kweker heeft zelf ook nog niets weggegooid. Hij voorziet ‘geen zware oogst’ en
laat het graag aan de markt over. “In de
slechte markt besluiten kwekers veel eerder tot krimp. Dan neemt het areaal veel
sneller af dan wanneer we daarom vragen
omdat het moet. Slimme ondernemers
nemen dat besluit in ieder geval snel. Wat
mijn eigen partijen betreft, kijk ik na het
rooiseizoen wel of ik ga vernietigen. De
meeste kosten zijn al gemaakt en straks
rooit het een stuk makkelijker dan nu. In
deze regio zijn ook geen vollegrondsgroentetelers meer die grond nodig hebben.”
Aanvankelijk leek het volgens Van der
Vlugt na het uitbreken van de coronacrisis
compleet de verkeerde kant op te gaan
met de markt. De handelaren leunden
volgens hem achterover en waarschuwden dat bollen niet betaald werden, maar
inmiddels ziet de toekomst er volgen de
kweker wat minder zwart uit. “Er is toch
weer wat vraag. De prijs zal wel zakken
en misschien gaat dit seizoen ook wel wat
bedrijven de kop kosten. Zeker als CNB
en de Rabobank de handen van zwakke
bedrijven af trekken. Dat zou de gezonde
bedrijven wat meer lucht geven.”

BEZINNING
Iets zuidelijker is het beeld niet anders, al
heeft Nico Wit in ’t Veld wel al een baan
‘Strong Gold’ weggehaald. “Die stonden
slecht op de wortel, misschien had ik ze
ook zonder coronacrisis wel weggehaald.”
Ook Wit maakt deel uit van de productgroep en uit zijn omgeving hoort hij dat
het advies tot krimp goed is ontvangen.
“We hopen dat het tot bezinning leidt.
Vorig jaar liep het seizoen zeer matig af,
maar toch is er weer veel opgeplant. Collega’s hebben weer meer ‘Jan Seignette’ gezet. Waarom, als die tulp niets opbrengt?
Die tulp maakt makkelijk plantgoed, maar
dat wil niet zeggen dat je het ook moet
planten.”
Wit verwacht ook ‘een mindere oogst’,

vergeleken met vorig jaar. Wat hem betreft is de markt leidend als het om krimp
gaat. “We hebben ook een broeierij en dit
seizoen was natuurlijk zeer slecht. Niemand zat op die bloemen te wachten. Als
er straks door de markt en het groeiseizoen 10 procent minder aanbod is, leidt
dat tot een 10 procent betere prijs. Of dan
wordt gekrompen, bepalen we met zijn
allen in de herfst. Zo zitten ondernemers
in elkaar. De oproep was alleen een aanzet
om erover na te denken.”

TOPTIENTULPEN
In de Duin- en Bollenstreek zijn nauwelijks rooimachines gezien. Zeker niet bij
productgroeplid Henk van der Slot in
Lisse. Hij heeft geen negatieve reacties op
de oproep tot krimp gekregen. “Maar er
is ook weinig gehoor aan gegeven.” Zelf
heeft hij ook niets gerooid van zijn 11
hectare. Het zijn kleine, nieuwe soorten
en het vernietigen heeft volgens de kweker weinig zin. “Bovendien is er al wat uit
verkocht, dus ik kan ze ook niet zomaar
weggooien.”
Als het aan Van der Slot ligt, wordt de
krimp vooral gevonden in de soorten
waarvan het meest staat: ‘Strong Gold’,
‘Jan Seignette’, ‘Leen van der Mark’ en
‘Purple Prince’. “Snoeien in de toptientulpen, dan maak je verschil. Als we een
mooie zomer krijgen, hebben we straks
een groot probleem. Is er ergens of bij ons
een misoogst, dan zitten we weer goed.”
Hij verwacht dat de collega’s de rooitijd
wel afwachten. “De landhuur krijg je
toch niet terug en de meeste kosten zijn
gemaakt.”

‘WE GAAN HET VOELEN’
Bij Jeroen Schutte in Nagele – ook productgroeplid – staat ook alles nog op het
land. Ook hij verwacht weinig van het advies. Reacties kwamen er nauwelijks. “Als
er een algemeen verbindendverklaring
aan vastzat met een registratie en een
schadevergoeding, dan was er misschien
wat weggegooid. Je krijgt die telers
anders nooit op één lijn. Ik hoop dat de
natuur voor krimp zorgt, anders dwingt
de markt ons wel. We gaan het hoe dan
ook voelen.” Zelf bekijkt hij na het rooien
wat er en of er wordt vernietigd. “In
augustus weten we meer, het wordt een
spannende tijd.”

HANS WESSELS:

‘Niet achter
advies zonder
dwang’
De naam van voorzitter Hans Wessels van de
Productgroep Tulp van de KAVB stond niet
onder het areaalkrimpadvies dat begin april
via de BKD de deur uit ging. “Ik sta er ook
niet achter als er geen dwang en registratie
bij komt kijken. Zo heeft het geen zin.” De
voorzitter had de reactie van de Autoriteit
Consument en Markt (ACM) naar eigen zeggen wel aangedurfd. “Zo’n oproep is illegaal
als de kwekers er financieel beter van worden. Toon dat maar eens aan.”
Wessels concludeert dat kwekers liever
strijdend ten onder gaan dan samenwerken. Tijdens de Dag van de Tulp in februari
riep Wessels al op tot nadenken over krimp
van het areaal in het komende seizoen. “We
hadden toen al te veel en nu helemaal. Ook
toen ik waarschuwde zaten de bollen al in de
grond, dus het advies is voor volgend jaar.
Of er komt een zeer slechte week in mei, dan
komt die krimp eerder.”
Hoewel eerder nog waterschade werd
gevreesd en later weer droogte, komt de
groei van de tulpen nu weer op gang. Wessels is benieuwd of er later nog een schadevergoeding uit het noodfonds in zit voor
de kwekers. “De broeiers vangen de eerste
klap op, maar wij voelen het pas volgend
jaar. Of er dan nog geld is ter compensatie
is de vraag. Of het nodig is, weet ook niemand zeker.”
Wessels kweekt zelf ook tulpen en ook hij
heeft niet gerooid. “Wij hebben de kosten
al gemaakt. Het is altijd een kwestie van
het algemeen belang versus het individueel belang. Er is een bepaalde schaal nodig
voor een ondernemer om efficiënt te draaien. Bovendien zie je nu dat de handel heel
voorzichtig alweer openingen weet te vinden, al gaat het pas echt bewegen als er
weer grenzen opengaan. Het verschil tussen teveel en tekort is maar een paar procent. Als de prijs straks te laag is om de bollen nog te verwerken, dan gaat er pas wat
aan het areaal gebeuren.”
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