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Aanvoerregulering dure
les voor zomerbroei
Zo’n vijf jaar geleden zegde Jn. van der
Lee & Zn in Ursem de teelt van bollen
nagenoeg vaarwel en bleef alleen de
broeierij over. Jaarrond worden er tussen
9 en 10 miljoen tulpen getrokken. Ruim de
helft daarvan buiten het tulpenseizoen. De
aanvoerregulering van afgelopen voorjaar
zit het bedrijf nog dwars. “Gewone broeiers
hebben hun productie naar achteren
geschoven. Wij voelen nu de negatieve
effecten”, aldus Bart van der Lee (23).
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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cholieren pellen de laatste Rosario’s. Vooraan staan
twee ‘eigen mensen’, zegt Bart, die langs de pellijn
loopt. Zij halen de verkeerde bollen er secuur uit.
De jeugd pelt de rest en haalt de kleintjes eruit. Dit
is het enige soort dat Van der Lee zelf is blijven kweken
op twee hectare, de rest van de circa vijftig soorten koopt
het bedrijf in. “Binnen anderhalve week hebben we alles
met de hand gepeld.” Een drukke tijd, zo halverwege juli.
Het is bollen rooien en verwerken én broeien. “Je bent de
oude bollen van vorig jaar aan het oogsten en wat nu op
bedrijf staat, moet je goed behandelen om volgend jaar een
optimaal resultaat te krijgen. Dat betekent het koppie erbij
houden en een tandje bij zetten. Maar dat is alleen maar
leuk”, zegt Bart.
Hij instrueert iedereen in het voorbijgaan kort en vriendelijk. De meeste kwekers hebben allang afscheid genomen
van ‘Rosario’. “De teelt is een drama en in de broeierij is ie
ook niet ideaal. Het is een oud soort dat degenereert. Bovendien: hij zuurt, maakt geen plantgoed en de huiden vallen
er snel af.” Toch broeit Van der Lee het soort nog. Vervanger ‘Dynasty’ is er dan wel, maar bepaalde afnemers willen
toch ook ‘Rosario’. Vooral de verre export; ‘Dynasty’ gaat te
veel door in de knop. En dus neemt B&L Tulips de nadelen
voor lief. ’s Zomers wil het voor zijn klanten toch een zo
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compleet mogelijk totaalpakket broeien. “We sorteren ‘Rosario’ heel goed uit. Dat is niet zo moeilijk om te doen, maar
je moet er vooral zin in hebben”, lacht Bart, en hij haalt zijn
hand door een gesorteerde partij. Alleen met de sterkste
bollen waardeert het bedrijf de partij weer op waardoor deze
nog geteeld kan blijven worden.

ALLEEN NL-BOLLEN
De bollenteelt stelt naar verhouding op dit bedrijf niet veel
voor. De broeierij is veel groter. Ongeveer 4,5 miljoen stelen
van januari tot week 20, de rest van het jaar ‘tot ze los zijn’,
meestal ergens in november, zo’n 5 tot 5,5 miljoen tulpen.
Geheel jaarrond broeien doet maar een handjevol bedrijven.
De meeste zijn kwekerij en broeierij en die hebben het ’s zomer te druk met rooien en verwerken. Bovendien moeten de
bollen voor de zomerbroei langer bewaard worden. “Dat is
altijd een uitdaging. Mijn vader heeft met het juist prepareren van bollen veel kennis en ervaring opgedaan.”
Van der Lee loopt de koelcellen in, waar het onder nul is.
Veel partijen met bewortelde tulpen staan hier. Een deel van
het assortiment wordt bij CNB in Bovenkarspel in ULO-cellen
bewaard. “We bestellen twee keer in de week wat we nodig
hebben en laten het hierheen komen.” Alles wordt gebroeid
uit Nederlandse bollen en daarmee is B&L Tulips een van de
weinige. ’s Zomers biedt de broeier een zo goed en compleet
mogelijk totaalpakket aan. ’s Winters heeft hij wat grotere
partijen en wat minder soorten. In de zomer gaan de tulpen
veelal ver weg. Naar Zuid-Korea, China, Amerika, weet Bart.
“Vanuit de handel op West-Europa is er geen vraag. Daar is
de tulp alleen een seizoensproduct. Het meest nabije land
dat buiten het tulpenseizoen doorgaat, is Rusland.”
’s Winters doet het bedrijf een deel rechtstreekse daghandel
en een deel via de klok. ’s Zomers is vrijwel alles bestemd
voor de rechtstreekse daghandel. B&L Tulips verkoopt al zijn
tulpen aan zes vaste klanten. Het bedrijf maakt bewust geen
gebruik van de klok omdat het vraaggericht wil produceren.
“Bij overproductie zijn we genoodzaakt de goede tulpen te
storten. Je kunt de afzet niet dwingen.”

KRITIEK OP AANVOERREGULERING
Over de afzet is Bart tot half juli niet tevreden. Door de
aanvoerregulering die FloraHolland instelde aan het begin
van corona, bleven gewone broeiers een stuk langer aan de
markt. Daarvan hebben zomerbroeiers nu last. “Vanwege
de volle markt en lagere prijzen produceren we nu de helft
tot 75 procent van wat we normaal doen. Ook wij schuiven
nu naar achteren toe op.” Het prijsverschil met vorig jaar is
groot. Bart laat een koele ruimte zien. Hier staan wat partijtjes tulpen die bijna oogstbaar zijn. “We zetten ze hier even
stil omdat gewone broeiers deze nu ook nog leveren. En voor
zo’n lage prijs produceren wij niet.” Op deze manier kan
B&L Tulips dus wat schuiven in de afzet.
Het bedrijf meent dat FloraHolland op een oneerlijke manier
de aanvoer reguleert. Eigenlijk zouden kwekers die normaal
rond deze tijd nooit aanvoeren dat nu ook niet moeten
mogen, vindt Van der Lee. Sowieso zet het bedrijf vraagtekens bij aanvoerregulering; je moet het altijd doen of nooit.
Immers, de marktwerking wordt eruit gehaald. “De kosten
van het weggooien werden de veiling te hoog en zijn voor
rekening van de veiling. Die kosten worden uiteindelijk natuurlijk weer uitgesmeerd over iedereen.” Het systeem van
doordraai moet volgens Van der Lee ook op de schop. “Als
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de handel jouw tulpen A1-kwaliteit niet wil, dan moeten de
doordraaikosten naar de betreffende kweker gaan. Zo brengt
die kweker zijn tulpen ook minder snel naar de veiling.”

BOS- EN SORTEERMACHINE AANPASSEN
De broei gebeurt op rolcontainers buiten in een schaduwhal
en deels in een kas. In de winter wordt op water gebroeid
en ‘s zomers op potgrond. Bart loopt behendig langs de
containers. De achterkant van de schermhal is open. Een
fleurige akkerrand steekt mooi af bij het groene loof van de
tulpenbroei. De 4,5 hectare hierachter is van henzelf. “Het is
nu wintervoedselland. We willen het laten rusten zodat we
er wellicht weer eens tulpenbollen kunnen telen.”
Kriskras lopend belandt hij in de kas. Hier kan waar nodig
gekoeld geoogst worden. “Zo kunnen we de groei wat temperen.” Medewerkers oogsten er een mooie witte Crown-tulp.
Niet alles gaat over de Furora, soms is een partij de moeite
niet. De oogst- en bosmachine draait nu 2,5 jaar en Bart zou
niet meer zonder willen of kunnen. Echter, de Furora is niet
voor alle soorten geschikt. ’s Zomers oogst B&L Tulips toch
een wat brozere tulp en soorten die wat meer ‘slingeren’.
De Furora kan die tulpen minder goed aan. “Het verenkelen
gaat te snel, het scannen kan beter en het afsnijden zou wat
minder schade en breuk kunnen geven.” Bepaalde zaken
aan de machine heeft B&L Tulips zelf aangepast en opgelost.
Maar softwarematig kan het niks doen en ook zijn bepaalde
onderdelen aan de machine geheel afgeschermd. Sommige
kwekers vinden dat de tulpensoorten zich moeten aanpassen
aan de machine. Bart is een andere mening toebedeeld. “Dat
is de wereld op z’n kop. De machine moet worden aangepast. De klant wil een bepaalde soort niet voor niets.”

VOF Jn. van der Lee & Zn
in de tijd…
B&L Tulips is de handelsnaam van de VOF Jn. van der Lee & Zn in
Ursem, het bedrijf van vader Ed, moeder Jolanda en zoon Bart
van der Lee. Opa Jan begon in 1954 het bedrijf in Avenhorn. Eerst
met groenten, daarna al snel bollen. Drie jaar later verhuisde het
naar De Goorn. In 1968 kwam de broeierij erbij. De boel verhuisde in 1985 naar de huidige plek in Ursem. Van lieverlee kreeg het
bedrijf steeds meer kennis over het prepareren van bollen, zodat
het die jaarrond kon broeien. De drie zonen hebben in verschillende tijden in het verleden het bedrijf mee gerund. Later bleef
zoon Ed met zijn vrouw Jolanda en zijn vader over. In 1997 trad
vader Jan als vennoot uit het bedrijf en sindsdien bestond Fa.
Jn. van der Lee & Zn. uit Ed en Jolanda. B&L Tulips ontstond op
1 januari 2003 door een samenwerking met Martin Braas en Fa.
Jn. van der Lee & Zn. In oktober 2015 splitste B&L Tulips weer op
in VOF Martin Braas en Fa. J. van der Lee & Zn. Braas legde zich
vanaf die tijd vooral toe op de bollenteelt, Fa. Jn. van der Lee &
Zn deed vrijwel alleen broeierij en dan vooral ook steeds meer ’s
zomers. Bart is vanaf 2015 ook werkzaam in het bedrijf. In 2016
breidde de zomerbroeierij rustig uit. Bart is bezig het bedrijf over
te nemen. Zijn vader doet steeds vaker een stapje terug en laat
veel aan hem over. Met oom Ton, die een bollenkwekerij in De
Goorn heeft, werkt de kwekerij nog veel samen qua teelt. Er werken zo’n acht mensen vast op het bedrijf.
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