Hobaho Lelieweek

Markt voor bollen
snel veranderd
Hobaho organiseerde dit jaar als een van de weinige wel een productweek.
Deze Lelieweek werd gehouden in een periode van zorgen om dit product. Tijd
voor een ander geluid. Dat kwam van Erwin van Cooth en Linda van der Slot. De
bloembol is nog steeds gewild, maar de markten zijn wel veranderd.
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Linda van der Slot van FAM Flowerfarm: “Er komt steeds weer iets nieuws op ons af. Dat
maakt dit zo leuk.”

et contrast kan bijna niet groter zijn.
Enerzijds maakt de leliemarkt moeilijke
tijden door. Na jaren van goede resultaten is dit het bolgewas waar nu de
klappen vallen. Zelfs een krimp van 500 ha in het
areaal lijkt niet voldoende om de markt te laten
herstellen, zeker niet nu de hele wereld overleeft in
de coronacrisis. Anderzijds zijn er succesverhalen
te melden. Dit voorjaar was het druk in de tuincentra. De tuin werd herontdekt. Geen tijdelijke trend
overigens, zo maakte CEO Erwin van Cooth van
Bakker.com uit Lisse duidelijk tijdens de themamiddag van de Leliedagen van Hobaho, woensdag 9
september. “De markt voor sierteeltproducten blijft
de komende tijd groeien. Dat is niet mijn voorspelling, maar van de Rabobank. In 2027 schat de bank
dat er dertig procent meer omzet in de sierteelt zit.
Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het
onlinekanaal, zo verwacht de bank.”
Het verhaal dat Van Cooth daarna vertelde, past
precies in die toekomstvisie. Alleen hoefde Van
Cooth niet tot 2027 te wachten.

OUD EN NIEUW
Toen Van Cooth in het voorjaar van 2018 bij het failliete Bakker begon, trof hij een organisatie aan die
zwaar leunde op de postordertak. Pogingen om die
klanten te bewegen online te gaan bestellen, hadden
maar weinig resultaat. Deze klanten zijn gemiddeld
72 jaar. Een derde belde zijn bestelling door, twee
derde deed dit via de post.

CEO Erwin van Cooth van Bakker.com: “Afgelopen voorjaar kregen we er online 450.000
nieuwe klanten erbij.”
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Eerder had Van Cooth bij Wehkamp al ervaring
opgedaan met de transformatie van postorder naar
online. Die kwam bij Bakker.com prima van pas.
Het werd hard werken om in 2018 de handel weer
op gang te krijgen. “Voorjaar 2018 was een verloren
seizoen, najaar 2018 begon het proces van omvorming. We werkten met vier businessmodellen:
postorder, online, marktplatforms zoals Bol.com en
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Compacte lelieshow
De Lelieweek werd ook dit jaar opgesierd met een
lelieshow. Twee bedrijven zorgden voor het merendeel van de inzendingen: Royal Van Zanten en Vletter
& Den Haan. Bij beide inzendingen was te zien dat de
ontwikkelingen in de veredeling gewoon doorgaan. Zo
zette Royal Van Zanten de cultivar ‘Orange Emperor’
neer, voortgekomen uit een kruising tussen een OT-hybride en een Aziatische hybride. Bij Vletter & den Haan
waren dubbele Oriëntals, OT-hybriden voor potcultuur
en voor de snij en nieuwe LA-hybriden te zien.

Nieuw bij Royal van Zanten: de tweekleurige Oriëntal ‘Touch Me’, waarbij de felroze rand
steeds breder wordt naarmate de bloeitijd vordert.

Amazon.com en samenwerking met derde partijen.
Dat proces verliep niet makkelijk. Even de band
weer starten om orders te gaan verwerken was er
niet bij. Ook voorjaar 2019 ging het nog moeizaam,
resulterend in een waardering van een 1,8 uit 5 bij
Trustpilot, een website voor consumentenrecensies.
Dat staat niet echt goed in de wereld van de e-commerce. Najaar 2019 steeg dat tot 4 uit 5.”
En toen kwam de coronapandemie. Mensen bleven
massaal thuis. Het was mooi weer en dus ga je wat
in de tuin doen. En dat merkte Bakker.com. “Het
ontplofte”, aldus Van Cooth. “Mensen gingen massaal bestellen. We hebben er tussen half maart en
half juni 450.000 nieuwe klanten bijgekregen in elf
landen. We hebben een extra locatie moeten huren
en zijn in twee shifts gaan werken. We hebben drie
keer de omzet van heel vorig jaar gedraaid.”
In snijbloemen stapt Bakker vooralsnog niet. “Dat
is echt een andere productgroep, waar we nu niet
naar kijken. Laten we eerst maar zorgen dat we met
de producten die we nu verkopen, op Champions
League-niveau opereren.”

FLOWER COMMUNITY

Vletter & Den Haan zette op de Lelieshow van Hobaho een aantal nieuwe dubbele Oriëntals neer,
waaronder zaailing 15-604.

Grote getallen gelden ook voor FAM Flowerfarm,
maar dan weer in een heel andere wereld. Wat
drie jaar geleden begon als daad van enthousiasme voor het werk van hun mannen, is inmiddels
uitgegroeid tot een internationaal bedrijf in tulpen,
narcissen en dahlia’s. Marlies Weijers en Linda
van der Slot gingen de producten die hun echtgenoten teelden fotograferen en plaatsten die foto’s
op Instagram. “In no time ontstond er een flower
community”, aldus Linda van der Slot. “Instagram
is heel interactief. We delen foto’s en verhalen
waarop werd gereageerd. Ons uitgangspunt is
dat wij daar ook weer op reageren. We plaatsten
bijna elke dag wel een foto, die tussen de 20.000
en 30.000 mensen bereikt. Soms loopt dat op tot
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Het leverde contacten over de hele wereld op uit
allerlei hoeken: collega-tuinders, bloemenliefhebbers, groenschrijvers en influencers. Zij delen de berichten van FAM Flowerfarm weer op hun account
en zo verspreiden de beelden van tulpen, narcissen
dahlia’s zich over de hele wereld.
Dat leidt weer tot nieuwe initiatieven. “In 2018
zijn we lunches gaan organiseren voor een select
gezelschap. Dat leverde weer nieuwe contacten op,
waaronder met Katja Staring. Daaruit is weer het
idee ontstaan van een boek over dahlia’s. Zij heeft
alle teksten geschreven en met zijn drieën hebben
we de inhoud bepaald.”
Omdat ze steeds meer vragen kregen over de
verkrijgbaarheid van de door hen getoonde bolen knolgewassen zijn ze in 2019 gestart met een
webshop. Instagrammers die een pakket ontvingen,
gingen het uitpakken ervan fotograferen en met
‘#unboxing’ op Instagram zetten. Ze krijgen niet
alleen de bestelde bollen, maar ook een magazine
en een paar ansichtkaarten. “Zo worden we telkens
weer getagd en dat helpt ons om groter te worden.”

De Lelieshow kende dit jaar minder deelnemers dan voorgaande jaren.

RESPECT
Dit jaar werd #farmvisit geïntroduceerd. Groepen van maximaal vijftien personen konden voor
40 euro per persoon een bezoek brengen aan de
bloeiende velden. “Wij vertellen het verhaal van
de kwekerij en de bezoekers mogen door de velden
lopen, krijgen koffie met een stroopwafel en kunnen bloemen plukken. Zij vertellen dit weer door.
Wat wij daarmee bereiken, is meer respect voor
wat onze mannen doen als kwekers. Wij leggen het
allemaal uit.”
De olievlek breidt zich steeds verder uit. Door op
de FloraHolland Trade Fair te staan met bollen voor
de droogverkoop, kwam contact tot stand met JUB
Holland. Met als resultaat een mooi display met
voorjaarsbloeiers in de tuincentra. Ook is er een
samenwerking ontstaan met Bloomeffects van Kim
van Haaster. Zij heeft cosmetica ontwikkelt met
tulpenbollen als een van de ingrediënten. Voor de
Amerikaanse markt is er een combipakket met
honderd bloembollen en een van de producten van
Bloomeffects.
Niet alles gaat geweldig, benadrukt Van der Slot.
“We wilden afgelopen voorjaar ook tulpen als
snijbloem gaan versturen. Aan belangstelling geen
gebrek. Door het uitbreken van de coronapandemie
nam het bestellen van pakjes een enorme vlucht.
Daardoor kon de bezorger niet meer garanderen
dat de bloemen binnen een of twee dagen werden
bezorgd. Daar zijn we half april dus mee gestopt.”
Wat begon als drijfveer om het werk van hun echtgenoten meer bekendheid te geven, is uitgegroeid
tot een wereldwijd gedeeld marketinginstrument.
“Hoe dicht kun je bij de consument zijn? Kijk hoe
gelukkig zij hiervan worden. We hebben echt goud
in handen.”
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De meerkleurig oranje ‘Orange Emperor’ is het resultaat van een kruising tussen een OT-hybride en
een Aziaat en werd getoond door Royal van Zanten.
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