‘Moederdag is cruciaal’
Zuid-Amerika is een belangrijke exportbestemming voor
Nederlandse bloembollen, met name voor de broeierij. Nogal
wat Zuid-Amerikaanse broeierijen produceren bloemen voor de
Noord-Amerikaanse markt. Moederdag is normaal gesproken
het hoogtepunt van de jaaromzet. Zowel lokale broeiers als
Nederlandse exporteurs wachten 10 mei dan ook met spanning af.
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e belangen van amaryllisspecialist Kébol in Zuid-Amerika
betreffen niet zozeer de export,
maar de teelt. “Wĳ kweken
amaryllis in Peru en Brazilië voor de
export naar Noord-Amerika en Europa.
We zitten nu in de rooitĳd”, vertelt
directeur Jos van der Drift. “We kunnen
gelukkig gewoon rooien, met inachtneming van alle regels rondom corona.
Wĳ leveren de bollen grotendeels aan
broeierĳbedrĳven die de amaryllissen op
pot verkopen, in oktober/november. Het
is nog onduidelĳk hoe de situatie dan is.
Een aantal grote retailers houdt daarom
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een slag om de arm. De postorderbestellingen vanuit Europa lopen gelukkig
goed.”

GROTE KLAPPER
Voor De Jong Lelies uit Andĳk is Zuid-Amerika een belangrĳke bestemming voor de
export van lelies. Exportmanager Frank
Schipper: “Onze afnemers zĳn broeiers in
Colombia, Ecuador en Costa Rica, grote
bloementelers die voornamelĳk produceren voor de retail in Noord-Amerika.” De
productie gaat bĳna jaarrond door en kent
piekmomenten rond Valentĳn en Internationale Vrouwendag. De grote klapper

maken ze met Moederdag. Dat is als kermis
voor de Noord-Hollandse kroegbaas en kan
in één keer de jaaromzet goedmaken.” Op
dit moment hebben de ondernemers te
maken met gecancelde orders. “Iedereen
hoopt dat de situatie op Moederdag wat
rustiger is, zodat de verkoop gewoon kan
doorgaan. Het gaat erom spannen.”
In Zuid-Amerika wordt volop geoogst. “Omdat broeiers vanwege gecancelde orders
niet precies weten wat ze kunnen verkopen, weten ze ook niet hoeveel ze moeten
snĳden en hoeveel mensen ze moeten
inzetten.” In Colombia lĳken de problemen
minder groot dan in Ecuador en Costa Rica.
“Colombianen maken kosten in pesos en
worden afgerekend in Amerikaanse dollars,
die op dit moment veel meer waard zĳn.
Daar kunnen ze wat kosten mee opvangen.
Doordat zĳ vaak Amerikanen in het bedrĳf
hebben, is er een betere connectie met de
VS en ze hebben grotere, directere transportlĳnen dan andere landen. Daar doen ze
hun voordeel mee.” Vanuit Costa Rica en
Ecuador ontvangt De Jong Lelies regelmatig
mails met verzoeken om betalingsuitstel,
korting en annuleringen. “Dat zĳn soms
ware smeekbedes, sommige bedrĳven hebben de helft van hun medewerkers moeten
ontslaan. Heel schrĳnend.”
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Omdat dit ‘toch al een slappe tijd is’ in het
versturen van bollen naar Zuid-Amerika
ondervindt De Jong Lelies nog niet zoveel
nadelen van de situatie. “Wel merken we
dat klanten met nieuwe orders wachten
tot na Moederdag. Dan weten ze beter
hoe ze ervoor staan. Als ze dan zo’n 80
procent van hun normale omzet draaien,
kunnen ze in hun handen knijpen. Wat ik
ervan begrijp, is dat wel de verwachting.
Na de eerste schrik, beginnen de supermarkten weer te normaliseren. Rond Moederdag kunnen zij veel omzet draaien met
de verkoop van bloemen, dus de kans is
groot dat ze dit toch willen meepakken.”
Door corona vervallen ook de Dutch Lily
Days. “Dat is jammer, want normaal gesproken komt dan de hele leliewereld naar
Nederland. Het is elk jaar weer een mooie
gelegenheid om bij te praten en klanten te
laten kennismaken met nieuwe soorten.
Eind juni kwamen dan de eerste bestellingen binnen. Dat wordt nu afwachten.”
Exportbedrijf VWS uit Broek op Langedijk exporteert vooral lelies naar onder
andere Mexico, Costa Rica en Colombia.
“Onze afnemers zijn importeurs en grote
bloemenkwekerijen. Mexico produceert
voornamelijk voor de lokale markt, de
andere landen exporteren boeketten naar
retailketens in de Verenigde Staten”, vertelt verkoper Leon van Kooten. Als we elkaar spreken is de situatie in Mexico ‘bar
slecht’. “Kwekerijen kunnen nog maar
10 procent van hun bloemen verkopen,
de rest laten ze uitbloeien in de kassen.
Ook voor Moederdag lijkt er nog geen
markt te zijn.” De bloemen in Mexico
worden vooral gebruikt in de horeca, het
hotelwezen en kerken. “Nu alles dicht is,
valt de vraag weg. Door de inflatie zijn
de prijzen van de bollen ook nog eens
zo’n 30 procent gestegen waardoor de
belangstelling voor volgende plantingen

verder is weggezakt.” Voor Costa Rica en
Colombia zijn de ervaringen van VWS
vergelijkbaar met die van De Jong Lelies
in Zuid-Amerika. “Wij verwachten dat
klanten voor volgend jaar minder bollen
zullen inkopen. Met Pasen was de leliebloemenexport naar Amerika slecht en
hadden onze klanten weinig hoop voor
het Moederdagseizoen, maar dat lijkt nu
mee te vallen. Nu maken ze zich zorgen
hoe de markt daarna zal zijn, aangezien
ze de normale hoeveelheid bollen hebben
geplant.”

KLANTEN MOTIVEREN
“Wij kijken met angst en beven naar
hoe de situatie zich gaat ontwikkelen”,
verwoordt Kees van der Plas van Stoop
Flowerbulbs uit Waarland zijn ongerustheid. De gladiolenexporteur doet onder
meer zaken met bloemenkwekers in Chili
die voor de lokale markt produceren. “Het
land verkeerde al in een crisis en nu komt
corona er nog eens overheen. Klanten hebben wel werk, maar geen inkomen. We
ontvangen dagelijks annuleringsverzoeken.” Van der Plas gaat niet op deze verzoeken in. “De bollen worden verstuurd
in de periode van mei tot en met juli. Dat
gaat overigens prima, in de meeste landen
zijn de havens gewoon open. De containers komen pas over zo’n vijf maanden
aan. Voordat de bollen zijn geplant en in
bloei zijn, ben je nog eens drie, vier maanden verder. Dan zijn de winkels wel weer
open en hebben mensen bloemen nodig”,
is zijn overtuiging. “Wij proberen klanten
te motiveren om te blijven planten. En
dan maar hopen dat de bloemen weer
geld gaan opbrengen.” Intussen is het
bij het bedrijf in Waarland stil. “We zijn
met een kleine bezetting aan het werk,
de rest heeft betaald vrij. De telefoon gaat
nauwelijks. We hopen echt dat het straks
weer aantrekt.”

JOHANNA NEUMANN | Bloemenkwekerij en exportbedrijf Neumann Flowers, Ecuador

‘De situatie is kritiek, maar de markt komt weer op gang’
“De huidige situatie is kritiek. In het begin hebben we te maken gehad met
een volledige inkoopstop, waardoor veel bloemenbedrijven hun activiteiten
moesten stilleggen en mensen moesten ontslaan. Na een paar weken verbeterde de markt iets en konden we rond de 30 tot 50 procent van onze productie
verkopen. Het is overigens niet makkelijk om onder deze omstandigheden te
werken, vooral in de piekdrukte voor Moederdag. We houden ons echter aan

de instructies van de regering en hebben ook onze eigen protocollen geïmplementeerd om de veiligheid van onze mensen te kunnen garanderen. Op dit
moment komt de markt opnieuw op gang en gelukkig zijn er veel klanten die
bloemen willen kopen voor Moederdag. We blijven optimistisch. We hopen dat
de orders die nu binnenkomen ons door deze zware tijd heen helpen en dat
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we snel kunnen terugkeren naar de situatie voordat dit allemaal gebeurde.”
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