Ondertussen in…

Oceanië
LUKE DE WIT | BURLEIGH FLOWERS PTY. LTD,
SILVAN, VICTORIA, AUSTRALIË

Over de hele wereld zijn kwekers actief,
al dan niet van Nederlandse oorsprong.
Soms gaat het om productielocaties van
Nederlandse bedrijven om zo bijna het hele
jaar door bloembollen te kunnen telen en
broeien, maar er zijn natuurlijk ook lokale
telers. Greenity kiest telkens een ander
continent en een andere invalshoek uit en
stelt kwekers de vraag: ‘Hoe is het daar?’
Tekst: Lilian Braakman, Ellis Langen en Hans van der Lee | Fotografie: PR
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‘Push’ om lokaal te kopen
Luke de Wit teelt lelies op het bedrijf dat zijn opa Arie en oma
Ank in 1982 startten na emigratie naar Australië. Het gaat om
22.000 m2 Oriëntals en OT-hybriden, 13.000m2 LA’s, onder glas.
Het bedrijf verkoopt rechtstreeks aan bloemisten, groothandel
en supermarkten in Australië.
De Wit had net zijn Nederlandse bollen binnen, toen de coronapandemie toesloeg. Het is een relatief rustige tijd in de winter en het bedrijf
ging gewoon door volgens planning. Bloemen zijn niet weggegooid,
maar de afzet en de prijzen waren wel een paar weken slecht. De plaatselijke kwekerijen en bloemenwinkels mochten wel gewoon open blijven. Om de klap op te vangen, kwam de overheid met een ‘jobkeeper
program.’ Werkgevers van personeel dat langer dan een jaar in dienst
is, krijgt een tegemoetkoming in de loonkosten als de omzet 30 procent of meer zakte.
“Na een paar weken was de handel fantastisch”, beschrijft Luke de
Wit. Bloemenwinkels verkochten veel meer online en zonder importbloemen was er precies zoals in Nederland veel minder concurrentie.
“De handel is nog steeds goed, ook al verschijnen er weer wat rozen uit
Colombia, Equador en Kenia op de markt. Moederdag is onze drukste
dag. Dat is heel goed verlopen dit jaar.”
Het valt De wit op dat er bij de consument een ‘push’ is om lokaal
gekweekte bloemen te kopen. “Wij zijn positief over de toekomst, maar
hebben wel onze uitbreidingsplannen even uitgesteld. We stonden net
op het punt om een contract te tekenen voor bouwen van een kas.”
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JOHN BROERSEN |BROERSEN BULBS PTY LTD,
SILVAN, VICTORIA, AUSTRALIË

‘Extra vraag naar
snijbloemen’
Sinds 1951 is Broersen Bulbs gevestigd in de stad Silvan (Victoria) in
Australië. Het bedrijf teelt 8 ha tulpen en 6 ha pioenrozen voor de
Australische markt. De tulpenbollen zijn in mei geplant in Tasmanië. In september start het selecteren. De eigenaren Eddie, John
en Frank Broersen zijn nu druk met pioenen en de broeierij. De
tulpen en hyacinten (momenteel Nederlandse bollen) staan in de
kas in Silvan en worden via de groothandel verkocht. John: “Toen
de beperkingen wegens het coronavirus ingingen, lag de verkoop
twee weken volledig stil. Hierna begon de vraag naar snijbloemen
gestaag te stijgen. De verkoop op Moederdag (10 mei) verliep uitstekend. Er was meer vraag dan aanbod, wat resulteerde in hogere prijzen.” Deze uitstekende verkoop kwam volgens John mede
door online verkoop, verkoop via supermarkten en het ontbreken
van geïmporteerde snijbloemen door sluiting van luchtvaartmaatschappijen. “We hebben een kleine wijziging aangebracht in ons
broeiprogramma waardoor de productie 25 procent is verhoogd
om te profiteren van de extra vraag op dit moment”, laat John
weten. Het broeiseizoen loopt door tot november. John verwacht
dat wanneer de overheidssubsidies ophouden, dit gevolgen heeft
voor de verkoop later dit jaar. Momenteel verstrekt de overheid
kredieten aan bedrijven voor de inkomstenbelasting die wordt
betaald over het loon van het personeel. Ook worden loonsubsidies verstrekt aan bedrijven waarvan de verkoop binnen een
maand met 30 procent of meer is verlaagd.
Het bollenverkoopseizoen zat er bijna op toen corona een wereldwijd probleem werd. Dat noemt John een geluk, want daarna
daalde de bollenverkoop aanzienlijk. Het bedrijf past de aantallen
voor volgend seizoen niet aan en zet de normale productie voort.
Naast de broeierij is het bedrijf de komende twee maanden bezig
met pioenen rooien, klaarmaken en verkopen. “Deze verkopen we
aan supermarkten, kwekerijen en postorderbedrijven in Australië.
Ik verwacht dat de winterverkopen stabiel zijn.”

V.l.n.r.: Eddie, John en Frank Broersen.

MARK BREED | SOUTHLAND FLOWERS LTD,
WYNDHAM, NIEUW-ZEELAND

‘Tijd zal het leren’
Mark Breed teelt in het zuiden van het zuidereiland
pioenen, tulpen, irissen, zonnebloemen en sierkool
voor de bloemen, plus nog een stukje stekkenteelt
voor de pioen. Het gaat om 2 ha, waarvan een klein
deel wordt geveild. De rest gaat naar vaste, binnenlandse afnemers.
Afgelopen maand zijn de laatste tulpen opgeplant
en de pioenen krijgen nog een winterbespuiting.
Nieuw-Zeeland was relatief snel van de corona-epidemie af na een snelle lockdown, maar alle restricties zijn inmiddels weer opgeheven. Voor Breed is
er nog geen aanleiding zijn areaal aan te passen.
“De tijd zal leren of we iets moeten veranderen.”
Toen het land op slot ging, kwam de overheid met
een bedrag over de brug om werknemers drie
maanden te betalen. Breed maakte gebruik van
die regeling. Over de afzet is hij wel te spreken:
“Het ziet er wel positief uit momenteel, veel mensen willen toch een bloemetje om elkaar een beetje op te vrolijken, of mensen gaan langs bij elkaar.
Ze hebben elkaar lang niet gezien en nemen wat
mee voor elkaar.”
Opvallend is dat er een tekort is aan bloemen. Dat
leidt tot relatief hoge prijzen. “Ik ben best verrast, maar het komt omdat er nauwelijks import
is. Ondertussen zitten mensen wel op een bloemetje te wachten.”
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ROEL OP DEN KELDER | HAAKMAN NEW ZEALAND BULBS,
WYNDHAM, NIEUW-ZEELAND

‘Export- en plantperiode
was lastig’
Het bedrijf teelt 55 ha tulpen voor de broeierijexport naar Europa,
Oost-Europa, Amerika, China en Japan. De plantcondities op de redelijk zware grond waren goed in de week van eind april en in de week
rond 18 mei. De teelt kampt wel steeds vaker met droogte, vertelt
manager Roel op den Kelder. “Door de teelt op een plateau is er geen
capillaire werking.” Met grondwater beregenen mag, mits er niet over
een limiet wordt gegaan én de vochtigheid van de grond wordt gemonitord. “We kunnen er nog mee uit de voeten, echter de richtlijnen
worden steeds strenger.”
Tijdens de rigoureuze corona-aanpak van Nieuw-Zeeland, namelijk
het hele land vier weken in een complete lock down, zat Haakman
New Zealand Bulbs midden in de export- en plantperiode. De ondersteunende mensen uit Nederland voor de export kreeg het bedrijf niet
allemaal op tijd in Nieuw-Zeeland. “Degene die er wel waren, moesten
eerst twee weken in quarantaine”, aldus Op den Kelder, die er zelf ook
niet heen kon. Vanuit Nederland gaf hij sturing aan de export. Hij paste zijn uren aan, aan het tijdsverschil. “Dit betekende vaak tot laat in
de avond of tot in de nacht doorwerken.” De verkoopkant, die wordt
gedaan door Haakman Flowerbulbs, kreeg het ook lastig. “Klanten
die eerst de geplaatste order cancelden, toen de situatie iets beter
werd toch de helft bestelden en in sommige gevallen zelfs weer de
volledige order afnamen.” Het hele exportseizoen werd naar achteren
verplaatst. Het was vooral veel communiceren met klanten, geduld
bewaren en meewerken met aanpassingen. Ook de beschikbaarheid
van containers was tijdelijk erg moeilijk. Toen er werd teruggeschaald,
wilden alle bedrijven op hetzelfde moment gaan exporteren. “En de
haven in Nieuw-Zeeland is geen Rotterdam en dus is ook de voorraad
koelcontainers beperkt.” Momenteel verscheept het bedrijf de laatste
twee containers. Ook het planten kwam in de knel, want ook hiervoor
komen er altijd Nederlanders over. Al met al moest het werk geklaard
worden met veel minder mensen, minder ondersteuning en minder
ervaren mensen. Terugkijkend valt ‘de schade’ volgens Op den Kelder
nog mee. “We dachten eerst dat 50 procent onverkocht zou blijven,
maar het is met een sisser afgelopen.” De overheid in Nieuw-Zeeland
heeft een vergelijkbare regeling voor tegemoetkoming in de arbeidskosten. Het bedrijf doet daar een beroep op. Gelukkig kwam de vraag
naar tulpenbollen uit Nieuw-Zeeland weer op gang. Hoofdbrekens
liggen nu echter weer op een heel ander vlak. “De vraag is wanneer
mensen weer naar Nieuw-Zeeland mogen. Het ziet er naar uit dat we
geen mensen kunnen sturen voor de selectieperiode. We weten ook
niet of de inspecteur uit Japan kan komen voor de Japan keuring.”
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BOY SCHOUTEN | KIWI TULIPS, GORE
NIEUW-ZEELAND

‘Onzekerheid over
er wel of niet heen
kunnen, is lastig’
Schouten Tulips teelt 38 ha tulpen in de streek Balfour, nabij Riversdale in het zuiden van Nieuw-Zeeland. De hoofdmoot is bestemd voor exportbroeierij
op voornamelijk Amerika, Canada en Oost-Europa
en er gaat naar de eigen broeierij in Nederland. Boy
Schouten runt Kiwi Tulips al zeven jaar. Hij begeleidt er ook 28 ha tulpen voor Borst Bloembollen
en 8 ha voor Pronk Tulpen. “Alles staat op huurland, voornamelijk grasland en tarwestoppel. De
grondsoort varieert van lichte tot zware klei.”
Er was net één container weg, toen de complete lockdown kwam. Het exportklaar maken lag op
zijn gat. “Dat was frustrerend, want bijvoorbeeld
Amerikaanse afnemers konden hun broeischema’s niet volgen. Er is uiteindelijk niks meer naar
Amerika gegaan.” Later startte de export weer op.
Het exportklaar maken moest vanwege de dichte
grenzen met alleen lokale mensen. En ook vanaf
eind april is in zo’n vijf weken alles geplant zonder
fysieke hulp uit Nederland. “Het was improviseren.
Soms gingen er foto’s heen en weer en werd er gefacetimed bij de plantmachine. Onze lokale jongens
werken er al jaren, maar Nederlandse kwekers die
de kennis met de paplepel hebben meegekregen,
hebben meer kennis.” Het plantweer zat wel mee.
Echter, pas bij het rooien wordt de kwaliteit van
het planten echt duidelijk. Kiwi Tulips heeft een
paar procent minder geplant. “De vraag naar bollen
van het zuidelijk halfrond groeit, maar we proberen wel soorten te planten waar vraag naar is.” De
afgelopen weken zijn alle bollen verstuurd. Al met
al, viel het dus toch nog mee. “Je merkt zelfs dat
er her en der nog wat gehandeld wordt.” Wel gaat
zo’n 10 procent meer naar de Nederlandse broeierij
dan normaal, omdat er minder is verkocht. Schouten Tulips probeert die alvast voor te verkopen aan
supermarkten. Verder is het nog afwachten of het
Nieuw-Zeelandse personeel de selectie in oktober
ook zonder Nederlandse inbreng moet doen. Boy
wil er graag bij zijn. “Want ze moeten niet te vroeg
of te laat beginnen met een soort.” De onzekerheid
of er wel of niet afgereisd kan worden, vindt hij lastig. In september en oktober gaat hij er normaliter
heen als de tulpen uit de grond komen en gaat hij
beregenen en spuiten. Dan net voor het rooiseizoen, meestal half december weer. “Je kunt beter
weten waar je aan toe bent, dan kun je je daar op
voorbereiden. Uit voorzorg denken we er nu aan om
parttimers te gaan vragen te helpen bij de selectie.”
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