Voortekenen
broeiseizoen zijn goed
Het nieuwe broeiseizoen tulp staat voor de deur.
Met een extreem seizoen in het achterhoofd
door corona, zijn de voortekenen goed. Broeiers
noemen diverse redenen, zoals een lagere
bollenopbrengst, maar ook ‘corona-oorzaken’,
zoals een grotere vraag naar Nederlandse
snijtulpen. Toch is er onrust. Sommige broeiers
hebben historisch lage contractprijzen
vastgelegd.
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H

et broeierscollectief Tulips4all met daarin 24
broeiers, goed voor ongeveer 30 procent van het
Nederlandse tulpenaanbod, is positief gestemd.
Volgens hen wordt de vraag naar Nederlandse tulpen groter dan vorig jaar en dat hoort in een normale markt
te resulteren in een goede prijs. Voor de groeiende populariteit voert het collectief uiteenlopende oorzaken aan. Een
paar daarvan hangen samen met corona, legt broeier Niels
Kreuk uit. Zo broeien telers in het buitenland minder, omdat
zij het lastiger hebben door corona. “Maar in die markten
ligt natuurlijk wel een bepaalde vraag.” Ook Bert Karel van
Karel Bolbloemen ziet daar kansen. “Er zijn minder bollen voor buitenlandse broeiers. Dat tekort kan aangevuld
worden met Nederlandse tulpen voor de juiste prijs.” Karel
maakt zich wel enigszins zorgen of de transportkosten van
luchtverkeer gaan stijgen en of er voldoende capaciteit is.
“De vracht moet niet duurder zijn dan de tulpen.”
Kreuk verwacht minder concurrentie van bloemen uit Afrika; de luchtvracht is nog steeds duur en wellicht zijn er daar
stoppers. Daarnaast liet de coronatijd zien dat in Nederland
de consumentenverkoop flink omhoog kan. Via stalletjes en
online werd veel verkocht. Veiling Royal FloraHolland beaamt dat. Coen Verspeek, productmanager snijbloemen: “We
zien kwekers die meer direct verkopen via webshops. Deze
ontwikkeling zal zich naar verwachting verder doorzetten.”
Ook Kreuk ziet de online verkoop en stalletjes niet zomaar

16

verdwijnen. “Mensen hebben het ontdekt als tijdsbesteding
of als gemak.” Bij de stalletjes namen mensen meer tulpen
mee en ook bij bijvoorbeeld supermarkten ziet de broeier
de afgelopen jaren de minimale verkoopeenheid vaker
toenemen. “Tulpen zijn tijdens de covid-19-uitbraak een betrouwbaar product gebleken. Het staat er iedere morgen in
voldoende aantallen en het kan per vrachtwagen door heel
Europa heen.”
Een andere opsteker is dat het seizoen wat langer kan zijn:
2020 kent een week 53 en de bollen zijn vroeg broeirijp.
De verhalen dat de tulpenbollen eerder in stadium G zijn,
weerlegt CNB-teeltadviseur Yorick van Leeuwen deels. “Als
we het vergelijken met vorig seizoen, is dit seizoen iets
eerder. Maar wanneer we het vergelijken met een normaal
seizoen, valt dat mee. Franse bollen zijn zeven dagen eerder.
Onder plastic geteeld is vier dagen later. Zeeuwse bollen zijn
gelijk tot net iets later en Hollandse bollen zijn normaal tot
iets vroeger.” In andere woorden: de verwachte start van het
broeiseizoen met Hollandse tulpen is 10 december. “Mits
deze bewaard zijn bij 20 graden”, voegt Van Leeuwen toe.
Dat supermarkten langer doorgaan met de verkoop, stemt
Tulips4all optimistisch. “Voorheen was Pasen voor Duitsland
het eindpunt, maar vorig jaar werd tot Moederdag goed
doorverkocht. Sommige Engelse supers gaan zelfs door tot 1
juni.” Kreuk merkt dat de leveringsweken helemaal worden
ingezet. “Wij hebben al jaren een klant die tot Moederdag
doorgaat. Weken 17 en 18 zijn voor ons de drukste weken
van het jaar geworden en die tulpen gaan voor een nette
prijs de deur uit.”
Op 31 december 2020, tijdens het broeiseizoen, stopt de
overgangsperiode die na de Brexit is ingesteld. De meeste
tulpen van Karel gaan naar Engeland. Eerst hield de broeier
alle ontwikkelingen rondom de Brexit in de gaten. Nu wacht
hij het af. “Er is nog steeds geen zicht op. De afspraken met
supermarkten zijn gemaakt, maar het moet nog wel gebeuren.”

ZELFDE AANTAL STELEN
Tulips4all produceert dit broeizoen per saldo evenveel stelen
als vorig jaar, zo’n 700 miljoen. Kreuk verwacht niet dat
andere broeiers, op een enkeling na, meer gaan produceren.
Ook Van Leeuwen verwacht niet meer stelen; eerder gelijk
aan vorig jaar of een lichte krimp. “Wij zien geen topbollenoogst. Diverse hoeken vielen tegen, waardoor sommige
kwekers aantallen missen, maar het is minder erg dan verwacht. De bollenopbrengst ligt 10 procent lager ten opzichte
van vorig jaar, dus in potentie zijn er minder stuks beschikbaar.” Het werkelijk aantal stelen blijft koffiedik kijken.
“In de exportmarkt is er dit seizoen immers minder verkocht aan het buitenland”, weet Van Leeuwen. “Er blijven
dus meer bollen in de Nederlandse markt liggen. Er zijn
kwekers, niet veel, maar ze zijn er, die hun onverkochte
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partijen deels zelf gaan broeien of op deelbouw bij een
broeier laten afbroeien.” De adviseur is langs zijn broeiklanten geweest en concludeert daaruit dat bijna iedereen op het
gebruikelijke areaal zit. “De kassen gaan vol. Contracttelers,
grote en normale broeiers zitten vol. Alleen bij kleinere
broeiers zien we een bescheiden krimp.”
Van Leeuwen kijkt positief naar komend broeiseizoen.
“Corona hangt boven de markt. Vorig jaar is een hoop
gestort, maar de stelen liepen wel weg. De marktpotentie
is aanwezig.” Deze ontwikkeling benoemt Karel ook: “Na
corona zijn er veel tulpen verkocht. Als die markt er nu
weer is, resulteert dat in een goede vraag.” Veiling Royal
FloraHolland gaat hierin mee: “Zoals de bloemensector zich
nu ontwikkelt, geeft dat goede hoop op een positief seizoen.
Zolang markten open blijven en mensen veel thuis blijven,
zal er vraag zijn naar tulpen.”

RUG RECHT HOUDEN
Kreuk verwacht dit broeiseizoen goede prijzen te gaan maken, zowel in de voorverkoop als op de klok als later bij de
dag- en weekverkoop. Eind september hoopt hij 50 procent
van zijn productie op voorhand te hebben verkocht. Het valt
hem op dat dit jaar het onderhandelingsspel harder wordt
gespeeld door de tussenhandel en supermarkten. Ook is
er paniekvoetbal bij broeiers die vorig jaar de boot hebben gemist en hierdoor veel voor de klok moesten zetten.

“Dat heeft ze veel geld gekost. Dat zijn broeiers die aan de
onderkant van de markt zitten. Zij hebben nu al contracten
met tussenhandelaren afgesloten die aan grote supermarktketens leveren voor een veel te lage prijs.” Het zou gaan
om een prijs van rond 11 cent. “Die broeiers hebben voor
zekerheid gekozen. De enige zekerheid die ze echter hebben,
is dat ze komend jaar weinig tot niets zullen verdienen.”
Voor de start van het broeiseizoen doen dit soort ‘prijsverhalen’ altijd wel de ronde. Kreuk: “Maar het genoemde prijsniveau is dit keer wel historisch laag en die prijs blijft hardnekkig rondzingen.” Ook Karel hoort die verhalen. “Iedereen
heeft een andere mening over het prijsniveau. Ik voorzie een
redelijk goed seizoen. Er is veel vraag.” Het maken van lage
prijzen is volgens Kreuk nergens voor nodig. “De tulpenverkoop verliep vorig broeiseizoen prima en de kaarten liggen
nu zelfs gunstiger. Er zijn ook broeiers die gewoon tegen dezelfde prijs als afgelopen jaar of iets meer verkocht hebben
aan supermarktketens.” Hij adviseert collega-broeiers de rug
recht te houden. Kreuks prijs moet zeker in de buurt van 12
cent liggen met daarin nog onderhandelingspositie voor wie
fust en karren regelt. “Ik verkoop ze nu niet voor een mindere prijs. Dat kan later nog. Mijn doel is om tegen een eerlijke
prijs te verkopen. De relatie tussen leverancier en afnemer
hoort gelijkwaardig te zijn. De een kan niet zonder de ander.
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