Bizar broeiseizoen leidt tot
aanboren nieuwe markten
Werd tot half maart nog wat gemopperd over tulpenprijzen,
na 17 maart was opeens geen sprake meer van veilingprijzen.
Broeiers gaven hun product weg, voerden het als afval af of
schonken het aan de zorg. Kort daarop nam de huisverkoop
een grote vlucht en hoewel tegen lage prijzen, is flink
verkocht. Ook steeg de belangstelling van consumenten voor
tulpen, door de ruime media-aandacht. Hoe ziet het seizoen
er onder de streep uit?
Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas
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“W

e wilden gewoon wat
stennis schoppen.
Dat is gelukt”, zegt
Avenhorner broeier
Bas Pronk. Consumenten werden in maart
opgeroepen gratis te komen plukken bij
Pronk Tulpen en aan die oproep is flink
gehoor gegeven. “Collega’s zeiden dat die
mensen anders misschien tulpen gekocht
zouden hebben in de supermarkt, maar wij
wilden gewoon aandacht vragen voor de
situatie in de tulpen.” Terugkijkend zijn het
geen enorme aantallen die de plukkers mee
naar huis namen. “Op een seizoen maakt
het niets uit.”
Een van de effecten van de actie was dat
werkgevers Pronk benaderden om tulpen
voor hun werknemers te kopen. “Dat was
fijn, ook al lagen de prijzen veel lager dan
gebruikelijk. Na drie weken konden we alles
weer kwijt via de veiling. Wel tegen mindere
prijzen, maar het was beter dan weggooien.”
Pronk komt niet in aanmerking voor het
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Financieringsvorm
telt zwaar mee
maal zijn we begin april klaar. Nu hebben
we 20 mei de laatste tulpen afgezet. Dat
zorgde er wel voor dat we nog veel konden
veilen.” Wel moest de ondernemer achter
personeel aan, want veel seizoenarbeiders
vertrokken hals over kop toen corona
kwam. “Dat is gelukt, maar we moesten
allemaal aan de bak.”
Koburg levert vooral aan de groothandel
en de bloemist. Een deel wordt geveild. De
afzet kwam in maart totaal tot stilstand.
“Toch heeft het seizoen zich redelijk
hersteld. We hebben er wel veel harder
voor moeten werken, want je moet in
zo’n situatie zelf achter de afzet aan.” Dat
leverde ook nieuwe contacten en klanten
op, maar Koeman moet nog zien of die
volgend jaar weer aan de markt zijn. “We
leverden bijvoorbeeld aan handelaren met
een bloemenwinkel in een supermarkt. Die
mochten wel open blijven. Die kopen wel
tulpen voor 12 cent, maar als de prijs naar
20 cent gaat, zijn ze weg. Dat gebeurde
toen de handel weer aantrok rond Pasen.

RELATIEF

noodfonds. “Hadden we alles weggegooid,
dan hadden we geen werk gehad en toch
kunnen vangen. Best gek. Dat ligt niet onze
aard, we gingen gewoon door. Volgend jaar
gaan we ook weer volle bak produceren. Er
verandert er niets, maar dit was een seizoen
dat we nooit zullen vergeten.”

‘MEER OPGEZET DAN OOIT’
Koburg in Hoogkarspel had juist een
uitbreiding achter de rug. Directeur
Robert Koeman: “We hadden meer tulpen
opgezet dan ooit, we hadden 95 tot 100
procent vol. Vorig jaar was dat 75 procent.
Dat is niet gunstig voor een beroep op
financiële steun, want die is gebaseerd op
de omzet van vorig jaar. Voor de broeierij
was mooier geweest als het aantal geproduceerde stelen het uitgangspunt was bij
het berekenen van de schade.”
Toen de markt instortte, zette Koeman de
cellen koud. Op die manier heeft hij het
broeierijseizoen kunnen rekken. “Nor-

De Rabobank ziet na afloop van het
seizoen dat het effect van de crisis voor
ieder bedrijf anders is. Tuinbouwspecialist
René Gomersbach van de bank stelt dat de
sector er ‘redelijk’ uitgekomen is. “Dat is
natuurlijk relatief, want de een is zwaar
getroffen en de ander heeft juist met
contractteelt of via nieuwe kanalen goede
zaken gedaan.” De huisverkoop, die een
grote vlucht nam, heeft voor weinig verzachting gezorgd. “Daar zijn de aantallen
te gering voor.”
Ondernemers maken volgens de Rabobank
nu een pas op de plaats, net als in andere
branches. Investeringen worden uitgesteld
en ook de duurzaamheidsslag loopt vertraging op, denkt Gomersbach. De bank
adviseert ook rustig aan te doen, ook omdat medefinanciers dat ook zullen doen.
“Overleven staat nu op de eerste plaats.”
In hoeverre een beroep op het noodfonds
wordt gedaan door broeiers, kan de bank
nog niet zeggen. “Er zijn veel aanvragen,
maar we zien ook veerkrachtige ondernemers die de steun niet nodig hebben.”
De bank voorziet wel een krimp in de
broeierij. “Er is geen reden om aan te
nemen dat deze sector niet meegaat in de
5 procent krimp die we verwachten. De
sierteeltmarkt herstelt zich nu snel, maar
in tijden van recessie kiezen consumenten
minder snel voor dit soort producten.”
Veel is ook afhankelijk van het veilingbeleid. Navraag leert dat het nog onduidelijk is wat Royal FloraHolland gaat doen,
omdat het afgelopen seizoen nog niet is
geëvalueerd door het tulpenteam.

Welk effect de crisis heeft op de broeierij, is
volgens accountant Hans Tesselaar van Flynth
in hoge mate afhankelijk van de manier waarop een bedrijf is gefinancierd. Al snel werd het
besluit genomen dat aflossingen op bankleningen uitgesteld konden worden, maar dat geldt
niet voor alle bedrijven. Bedrijven met een
zogeheten swapcontract, waarbij tegenover
een lening ook een contract met een financier
wordt afgesloten voor de financiering van de
rente, moeten gewoon doorgaan met aflossen.
Ook is nog onduidelijk of de uitgestelde aflossingen nog dit jaar moeten worden betaald,
of dat de looptijd van de lening door de bank
wordt verlengd.
“Het was mooi geweest als de banken wat
vlotter reageerden, maar die zitten nog volop
in het oude systeem”, zegt Tesselaar. “Als de
aflossing alsnog dit jaar moet worden betaald,
wordt het zwaar voor ondernemers. Een aantal
van hen hangt nu als een bokser in de touwen.
In september weten we wie knock-out gaat.”
Het is volgens de accountant ook onacceptabel dat de bank drie maanden nodig heeft
voor financieringsvragen. “Wat dat betreft verdient de RVO een dikke pluim. Op maandag
de aanvraag, op dinsdag de beschikking en
op woensdag staat het geld op de rekening.”
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