Grote verschillen in
corona-effect bij de export
Afgelopen voorjaar bracht Greenity een aantal
verhalen over de effecten van corona op de
export, waarbij we de verschillende werelddelen
belichtten. Inmiddels zijn we een paar maanden
verder: hoe is de situatie nu bij de Nederlandse
exporteurs? Het antwoord is niet eenduidig.
Tussen droogverkoop en broeierij zitten grote
verschillen.
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“D

e handel loopt beter dan ooit, de gevolgen
van corona lijken bij ons vooralsnog erg mee
te vallen”, vertelt Gertjan Klumpenhouwer
van exportbedrijf Florex uit Grootebroek.
Florex levert bloembollen aan voornamelijk tuincentra,
agroshops en bouwmarkten in Europa, met de nadruk op
het noordwesten. “In Oost-Europa reageerden onze klanten aanvankelijk pessimistisch, maar ook daar draait de
hobby- en tuinmarkt goed.” Klumpenhouwer was dan ook
blij dat de oogst vroeger was dan normaal. “We kregen onze
bollen maar liefst een week eerder en dat gaf meer rust
in de verwerking en verzending. We zijn tevreden over de
kwaliteit en er is genoeg aanbod, dus we kunnen leveren
wat is besteld. Alleen krokus is wat schaars. Inmiddels zijn
alle bestellingen weg en zijn er zelfs alweer nabestellingen
gekomen. Dat loopt nog door tot begin november.”

NIEUWE PROGRAMMA’S
De betalingen verlopen vlot. “Waarbij ik wel moet zeggen dat dit bij onze klanten in Noordwest-Europa vlotter
verloopt dan in Oost-Europa, maar tot nu toe komt alles
wel binnen.” De gesprekken over het nieuwe seizoen zijn
ook alweer gestart. “We zijn volop bezig om programma’s
te maken voor het voorjaar van 2021, waarbij het specifiek
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‘Mensen kopen
nu geen Mercedes,
maar een Toyota.’

gaat om dahlia en gladiool. Binnenkort starten we met de
programma’s voor het najaar van 2021 voor de voorjaarsgewassen.” Klumpenhouwer verwacht dat zijn klanten als
vanouds gaan bestellen. “Wij zijn zeer optimistisch over de
ontwikkeling van het marktsegment waar wij in zitten. De
consument gaat minder op vakantie, is vaker thuis, heeft
in veel gevallen nog wel een baan en dus een besteedbaar
inkomen. Een deel daarvan wordt besteed aan het verfraaien
van huis en tuin en daar kan de bollensector van meeprofiteren.”
Jørgen de Ree van De Ree Holland zag afgelopen voorjaar
‘regionaal grote verschillen’ in de gevolgen van corona voor
zijn afnemers. “Dat is eigenlijk nog steeds wel zo”, constateert hij nu. De Ree exporteert naar Europa, Noord-Amerika
en Azië. “Aanvankelijk werden de bollen wat vertraagd
afgenomen omdat er in de periode van het hamsteren meer
vraag was naar andere producten. Toen die periode voorbij
was, kwam de vraag naar bloembollen weer terug. Mensen
wilden het in huis en tuin gezellig maken. Eerst waren
onze afnemers nog wat voorzichtig, maar inmiddels wordt
er weer volop besteld. Winkels die in de lockdown-periode
dicht waren, zijn weer open en het verkoopniveau is inmiddels hetzelfde als vorig jaar. Alleen in China is de situatie anders. Het aandeel droogverkoop is daar klein en daarmee het
effect voor ons ook.” Wat echt opvalt, over de gehele linie, is
de stijgende verkoop via postorder. “Er wordt beduidend
meer online verkocht, daar schrijven we een dikke plus.”

OP TIJD PLANNEN
Alle bestellingen zijn uiteindelijk afgenomen. “Dat ging hier
en daar niet vanzelf, maar via een omweg vonden alle bollen
toch hun weg naar de consument. Zo zijn bollen die als
gevolg van winkelsluiting niet werden afgenomen uiteindelijk terechtgekomen bijvoorbeeld in het postorderkanaal.”
De Ree is tevreden over de kwaliteit van de bollen die deze
zomer werden geleverd. “De kwaliteit was goed. Bovendien
waren er, op krokussen na, genoeg bollen waardoor we
al onze bestellingen hebben kunnen uitleveren. Dat was
allemaal beter dan vorig jaar.” Het vinden van zeecontainers
voor het transport naar andere continenten verloopt zonder
grote problemen. “Je moet wel op tijd plannen. In deze tijd is
het goed om wat verder vooruit te kijken om te voorkomen
dat je ergens naast grijpt. Alertheid is geboden.”
Hoe de situatie zich verder gaat ontwikkelen, kan De Ree
niet zeggen. “Ik zou graag vooruit willen kijken in de tijd,
maar er is niks van te zeggen. Komt er een tweede golf ? En
wat zal het effect daarvan zijn?” Intussen buigt het verkoopteam van het exportbedrijf zich alweer over het volgende
seizoen. “We verwachten dat onze klanten zoals gebruikelijk
gaan bestellen.”
In de broeierij-export is het een heel ander verhaal. Zo loopt

Bollen die als gevolg van winkelsluiting niet werden afgenomen, zijn
terechtgekomen in het postorderkanaal.

de export van tulpenbollen voor de broeierij bij Haakman
Flowerbulbs achter. “Door corona is een gat geslagen. Het
gaat ons niet lukken om dat dit jaar terug te pakken. Het
is echt een kwestie van de schade beperken”, zegt Dirk-Jan
Haakman, commercieel directeur van het bedrijf. Dit exportseizoen ziet hij als een half normaal jaar en een half coronajaar. Zijn verwachting is dat het nog erger gaat worden.
“De flow waar we nu in zitten, is compleet anders dan begin
dit jaar. Nu is de vraag of klanten overeind blijven. Kunnen
klanten betalen? Wat zijn de veranderingen door corona?
Daar geen grip op hebben baart zorgen. Daarom hebben we
een afwachtende houding. Vanuit de klant ondernemen we
actie, dus pas als er orders binnenkomen, gaan wij inkopen.”
Haakman geeft aan dat de geplaatste orders worden afgenomen, maar dat de schuur nog niet leeg is. Kwekers komen
al met de eerste aanbodlijsten, maar daar is hij nog terughoudend mee: “Als het straks een volledig coronaseizoen is,
mogen mijn klanten dan nog wel het risico nemen om een
jaar van tevoren in te kopen?”

VLIEGWIEL
De coronacrisis vergelijkt Haakman met een vliegwiel dat tot
stilstand is gekomen. Deze moet net als de markt weer op
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Bij De Ree Holland worden alle bestellingen afgenomen;
de exportmotor draait op volle toeren.

eerder draait dan voor andere, duurdere producten, zoals
lelie. “Mensen kopen nu geen Mercedes, maar een Toyota.”
Dat sommige klanten naast tulpen ook lelies broeien, raakt
Haakman. “Bij de lelie is het verlies twee tot drie keer groter
dan bij de tulp. Gezonde bedrijven die beide producten broeien, staan daardoor nu zwak. Betalen zoals afgesproken is
lastig en niet iedere klant heeft al betaald. Ook wij trekken
de touwtjes strakker aan. Ik heb maar twee blauwe ogen.
Die heb ik al weggegeven.”
Haakman exporteert naar Canada, Amerika, Azië, Oost-Europa en Scandinavië en ziet dat ieder land last heeft van corona.
Daardoor kunnen gemaakte afspraken in het buitenland omslaan. Ook noemt hij een extreem voorbeeld van een klant uit
Libanon. “We hadden een contract met betalingsvoorwaarden
en toen kwam de explosie in Beiroet. Naast persoonlijk leed is
het de vraag wat er nog van de markt over is.”
Momenteel is exportbedrijf VWS Flowerbulbs druk bezig
met het gereedmaken van zendingen. Het bedrijf uit Broek
op Langedijk exporteert voornamelijk bollen voor de broeierij naar Azië en Europa. Er komen nog steeds nieuwe orders
binnen. “Begin juli ging het echt slecht, maar we hebben
een inhaalslag gemaakt. Al zijn het nog steeds minder orders
dan vorig jaar”, laat verkoper Jeroen Stoop weten. “Hyacint
is echt achtergebleven. Narcis was al eerder ingekocht.
Dat is redelijk verlopen. Tulp loopt, alleen in het Oostblok
loopt het achter.” Het exportbedrijf heeft een afwachtende
houding aangenomen. Die trend was eigenlijk vorig jaar al
ingezet, laat Stoop weten. Destijds waren de voorverkochte
bollen duur. Door de goede oogst was er veel aanbod en
stortte de markt in. “De laatste tulpenbollen zijn goedkoop
verkocht. Daardoor waren de eerder ingekochte bollen extreem duur. Toen hebben veel exporteurs hun neus gestoten.
Op basis van orders inkopen is toen begonnen. Door corona
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is die houding versterkt.” Het is niet dat er vooraf niets meer
wordt ingekocht. “Zeker wel. Die bollen zijn verkocht.”

EXTREEM GOEDKOOP
Volgens Stoop kopen klanten die verlies hebben geleden met
lelies en tulpen wel. “Alleen minder aantallen.” Hij hoort
van sommige relaties dat ze bang zijn voor een tweede golf.
Dat werkt door bij de klanten van hun relaties. “Als die niet
bestellen, bestellen onze relaties niet.” Dit jaar is er nog
langer gewacht met het plaatsen van orders, meent Stoop.
Als voorbeeld noemt hij ‘Worlds Favorite’. “Deze is nu niet
voorverkocht.” Dat gebeurt normaal wel. “Pas toen de prijs
echt laag was, is hij verkocht. Daardoor is hij extreem goedkoop gegaan. Van meer Darwin-hybridetulpen is nog te veel
aanbod.” Niet alle orders die binnenkomen neemt het bedrijf
aan. “We kijken scherper en strenger naar betalingen. Tot
dusver zijn er geen problemen. Hoe het met de bollen op
afroep zal gaan, is de vraag.”
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