Wordt lelieoogst 2020
wel verkocht?
De laatste bollen van de lelieoogst van 2019 liggen nog in Nederland. Toch is een
groot deel – niet zonder slag of stoot – verkocht en verscheept. Normaal zou het
nieuwe exportseizoen volop aan de gang zijn, maar klanten bestellen later en
minder. De verschillen tussen landen zijn groot. Japan koopt in, maar minder.
China koopt nog niets. Dichter bij huis is een ander beeld te zien. Het aandeel
van Nederlandse leliebroeiers binnen de Europese markt groeit.
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O

p de vraag ‘hoe het gaat’ kan Hans Damen, exportmanager van Royal van Zanten, geen eenduidig
antwoord geven. Royal van Zanten exporteert
onder andere lelies naar alle uithoeken van de
wereld. “Het ligt er maar net aan over welke afzetmarkt we
praten.” Met de handel op Japan gaat het bijvoorbeeld ‘best
goed’. “De bollen zijn verzonden, het programma voor Japan
draait gewoon door, zij het met verlies voor de Japanse leliebroeiers. De bloemenprijzen zijn lager dan voor corona en de
afzet is drie maanden ronduit slecht geweest. Toch komen
onze Japanse afnemers hun bestellingen wel na.” Hij ziet
een verschuiving in het gebruik van lelies. “Lelies werden
vooral gebruikt voor begrafenissen, trouwerijen en in hotels.
Door corona loopt dat niet meer. Ondertussen wordt het
thuisgebruik volop gestimuleerd door bouwmarkten, tuincentra, ‘farmers markets’ en via webshops, en dat begint
steeds beter te lopen.” Dat leidt nog niet tot grote orders.
“Klanten bestellen een paar maanden later dan normaal en
minder aantallen. Dat zal langzamerhand wel herstellen.”
De Chinese markt is onzekerder. “Leliebloemen hebben
afgelopen zomer best redelijke prijzen opgeleverd, maar er
zijn te veel bollen uit Nederland naar China gestuurd, maar
liefst 27 miljoen meer tot eind juli dan in de afgelopen drie
jaar in dezelfde periode. Dat heeft een negatief effect op de
prijs. Bovendien onderhandelen Chinezen op dit moment
over alles: prijzen, voorwaarden, condities, koelkosten, en-

zovoort. Dus er gaan wel bollen weg, maar tegen veel lagere
prijzen. De markt is enige tijd helemaal op slot geweest en
kwam daarna maar matig op gang. Er is veel onduidelijkheid
over de toekomst. Die onzekerheid zien we ook in landen
als India en Mexico. De verzending van lelies naar Vietnam
gebeurt later en er wordt onderhandeld over de condities
voor verzending. Dat leidt tot veel schade.” Over de gehele
linie worden minder bollen besteld. “Niemand weet wanneer
corona weg zal zijn en in landen als China zijn ondernemers
als de dood dat de overheid de boel weer op slot gooit als
er een opleving van besmettingen komt. Als de bloemenmarkten weer sluiten, kunnen broeiers alles weggooien. Dus
boven alles is er nu behoefte aan duidelijkheid.”

WISSELKOERSEN
Overigens heeft corona ook invloed op de wisselkoersen. “De
euro is een stuk sterker geworden ten opzichte van valuta
als de Russische roebel, de Mexicaanse peso en de Amerikaanse dollar, waardoor de prijzen voor bollen zijn gestegen.
Ook dat maakt de wereldmarkt onstabiel. Het is allesbehalve
een ideaal seizoen, maar we zullen het ermee moeten doen
en ons focussen op wat wel kan.” Zo is de situatie in Australië en Nieuw-Zeeland wat positiever. “Hier worden de bloemen lokaal afgezet en dat loopt goed. Zeker nu de concurrerende invoer van bijvoorbeeld rozen uit Afrika door corona
is weggevallen. Aan klanten op deze continenten verkopen
we juist meer bollen.” Ook in Colombia loopt de handel nog
redelijk goed. “Zij hebben eigen transportlijnen naar de VS
en kunnen hier hun bloemen afzetten. Dat is een voordeel
ten opzichte van andere Zuid-Amerikaanse landen.”

HARD GETROFFEN
De ervaringen van Van den Bos Flowerbulbs komen in
belangrijke mate overeen met die van Royal van Zanten.
Van den Bos exporteert wereldwijd onder andere lelie en
calla, voornamelijk naar Azië, Noord- en Zuid-Amerika
en Australië. Afnemers zijn bloemenkwekers, pottenkwekers en importeurs. Bloemenkwekers die produceren voor
lokale bloemenmarkten, onder andere in India, Mexico en
Zuid-Amerikaanse landen, zijn hard getroffen, is de ervaring
van commercieel directeur Frans van der Weiden. “Voor afzet op de Amerikaanse markt zijn de eerste paar weken van
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en toiletpapier de eerste prioriteit. Sommige grote ketens
hebben de eerste twee weken de bloemen uit de schappen
gehaald. Vervolgens is het percentage bloemen van 40
procent opgelopen tot 100 procent richting Moederdag. De
lelieprijzen zijn na Moederdag stabiel en goed gebleven. Dat
kwam mede doordat er in verschillende andere gewassen
flink is gesneden, zoals in roos.” De grootste klappen vielen
met name in de groothandelsmarkt. “Hier worden bloemen
gekocht voor events zoals bruiloften en dat lag allemaal
stil. Sommige groothandelsbedrijven hebben de deuren
dicht gedaan of zijn doorgegaan met minder capaciteit.
Bloemenkwekers die 100 procent afhankelijk zijn van de
groothandelsmarkten zijn het zwaarst getroffen.”
Dit vertaalt zich naar de bollenafname, merkt Van der
Weiden. “Toen corona uitbrak, ontvingen we annuleringen
van bestellingen. Sommige klanten vroegen uitstel van betaling of korting. Ook werden er minder bollen afgeroepen.
Daarna vroeg een grote groep importeurs, in de piek van het
verschepingseizoen naar China, om prijsaanpassingen van
de bestaande orders. Uiteindelijk zijn alle bollen weggegaan
naar China, zij het met grote kortingen.”
Vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen verwacht Van der
Weiden dat de verkoop voor oogst 2020 veel later op gang
gaat komen. “Klanten zijn voorzichtiger geworden met het

‘De verkoop van
vooringekochte lelies
verloopt stroever’

van Zanten. Volgens de directeur van Onings Holland gaat
de afzet van lelies richting Europese broeierij redelijk goed:
“Nederlandse leliebroeiers zijn nog vrolijker dan tulpenbroeiers. Het aandeel lelies van Nederlandse bodem groeit,
terwijl landen als Italië, Spanje en Frankrijk minder lelies
zetten. Kleine kwekers in die landen hebben het zwaar. Dit
proces was al voor corona gaande en wordt nu versneld.”
China is een groot afzetland en daar gaat het nog niet vanzelf. “We hebben soms vier keer over de prijs moeten onderhandelen”, zegt Van Zanten. “Wat we hadden verkocht van
de oogst 2019 is nu weg, maar sommige van deze bollen zijn
in China zelf nog onverkocht.” Normaal zou de handel van
oogst 2020 in China nu volop aan de gang zijn. Dat is niet
het geval. “Er zijn nog nul bollen verkocht.” In Vietnam is
de inkoop van leliebollen net begonnen. Japan heeft zo’n 70
tot 80 procent ingekocht en Taiwan zo’n 60 procent van de
normale aantallen.
De retail loopt goed in Noord-Amerika en landen als Colombia en Ecuador. Mexico en Chili hebben het zwaar. “Daar
gaan de lelies naar bloemisten. Veel bloemisten zijn dicht,
de markt is dicht en ook in de kerk worden lelies niet meer
gebruikt.”
Het bedrijf uit Poeldijk exporteert naar meer dan vijftig
landen. Nu verstuurt het de laatste orders van de oogst 2019.
Bepaalde lelies, zoals LA’s, zullen langer op voorraad blijven.
“Als je naar de cijfers kijkt, kun je het dramatisch noemen.
Het verlies op voorraad loopt voor de gehele lelie-export in
de tientallen miljoenen. Dit verlies zal de export dragen.
Ook de verkoop van vooraf ingekochte lelies verloopt stroever.” Meestal koopt Onings het grootste deel van de lelies in
voordat deze verkocht zijn. Voor komend seizoen is minder
vooraf ingekocht. “Het moet in de pijplijn zitten. Je wilt toch
meer zekerheid. Als wij ze kopen moeten we ze betalen.”

innemen van inkoopposities voor volgend jaar. Daarbij is het
onzeker of er weer een nieuwe coronagolf gaat uitbreken.
Broeiers gaan dan ook langer door met de oude oogst om
zo hun bollenvoorraad op te maken die is ontstaan doordat
ze afgelopen voorjaar minder hebben geplant. Ik verwacht
dat er in eerste instantie minder bollen besteld gaan worden, vanuit Mexico alleen al zo’n 30 procent. De vraag zal
hopelijk later alsnog op gang komen, als bloemenkwekers
zien dat de markt weer aantrekt.” Door de ontwikkelingen
in China verwacht Van der Weiden dat de prijzen voor ‘het
China-assortiment’ onder druk zullen komen te staan.
De Nederlandse broeierij is positief gestemd, merkt Evert
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KLANTCONTACT
Onings Holland zit boven op het klantcontact: “We willen er
samen uitkomen. We hebben er baat bij als de boel blijft lopen, zodat we volgend jaar weer bollen kunnen verkopen. Dat
we niet afreizen naar klanten om ze persoonlijk te spreken
bemoeilijkt het contact.” Reizen vindt Van Zanten een van
de leuke kanten van het werk. Zelf zit hij op de export naar
Japan. “In de kas leer je meer dan tijdens een telefoongesprek.
Je wilt de kas zelf zien.” Japan is een middelgrote markt.
Inkopers daar hebben zich aan de afspraken gehouden. “Ze
hebben hun verantwoordelijkheid genomen en de bollen afgeroepen, hoewel de bloemenprijzen niet best zijn.”
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