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Meer halen uit
markt voor
droogverkoop
Zit er nog rek in de export van tulpenbollen voor de droogverkoop?
De Rabobank denkt dat de totale markt stabiel kan blijven, maar verwacht
dat de institutionele markt groeit en de afzet naar de consument krimpt.
Anthos weet zeker dat er ook nog kansen liggen bij de consument.
“Als we maar veel meer weten over hun gedrag.”
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

D

e bank gaf in 2018 in haar rapport ‘Tulpenmanie of Tulpenbranie’ aan dat de totale markt voor
tulp als bloembol voor de droogverkoop, dus zowel consumentenverkoop
als verkoop voor institutioneel gebruik, al
jaren stabiel is; zo rond 1,6 miljard stuks.
30 procent, zo’n 500 miljoen stuks, gaat
naar consumenten. Het gros, goed voor 1,1
miljard bollen, gaat naar de institutionele
markt ofwel openbaar groen. Die laatste
gaat volgens de Rabobank een steeds grotere rol spelen in de totale droogverkoop,
terwijl de consumentenmarkt het moeilijk
heeft. Lambert van Horen, sectorspecialist: “De verhouding verschuift tot 2025
richting 25 procent consumenten en 75
procent institutionele markt.” Hij verwacht dat de totale droogverkoop van tulpenbollen stabiel kan blijven, mits partijen
de institutionele markt meer geïntegreerd
gaan bedienen. Hiermee zou de terugloop
van particulierenverkoop kunnen worden
gecompenseerd. Van Horen: “Moet wel gezegd worden dat dit coronajaar deze trend
doorbreekt; de verkoop aan consument is
prima verlopen.”

MEER BELANGSTELLING VOOR GROEN
De belangrijkste oorzaak van de te verwachten groei bij de institutionele markt is meer
belangstelling voor meer groen in grote
steden, zowel in EU-landen als in derde
landen. Bedrijven gespecialiseerd in droogverkoop kunnen hier beter op inspelen
door een compleet assortiment bloembol-

len te leveren voor gebruik in stadsparken
en openbaar groen. Samenwerking met
overheden, stedenbouwkundigen, tuin - en
landschapsarchitecten, grote hoveniers
en leveranciers van vaste planten, bomen
en struiken, bieden ook kansen, aldus de
sectorspecialist. Maar ook hier is professionalisering gewenst. “Kennisoverdracht en
diensten aan die partijen moeten onderdeel
zijn van je productlevering.”
De afgelopen vier jaar gingen veel tulpenbollen naar China, waarschijnlijk vooral
voor openbaar groen, aldus de bank. In
2019 had dit een uitvoerwaarde van 15,6
miljoen euro, tien jaar eerder was dat
3,8 miljoen euro, zo blijkt uit CBS-cijfers.
Henk Westerhof, voorzitter van Anthos,
ziet China als een van de blijvend grootste
openbaar groen-markten voor tulpenbollen. “Maar ook vanuit Amerikaanse
steden, zoals New York en Washington,
is de vraag groot en wordt veel aandacht
besteed aan de aanleg en het onderhoud
van de publieke ruimte.” Een driejarig
promotie-programma ‘More Green Cities
for Europe’ van 3,4 miljoen euro wacht op
goedkeuring van de EU en zou vanaf 2021
ingaan. Het moet Europese steden stimuleren om meer te vergroenen met bomen,
vaste planten en bloembollen. “De tulp zal
daar zeker een graantje van meepikken”,
verzekert Westerhof.

DROOGVERKOOP AAN CONSUMENT
Van oudsher is de droogverkoop van de
tulp aan de consument vooral gericht

op de Noord-Amerikaanse (met name
VS), Japanse en Europese markt. In die
laatste zijn Duitsland, het VK, Frankrijk
en Nederland de grootste markten. Het
opnemen van bollen in het assortiment
van supermarkten en bouwmarkten en
van tuincentra, biedt volgens Rabobank in
alle landen nog mogelijkheden en kan de
tendens van afnemende tulpenbollenverkoop afvlakken en vertragen. De consolidatieslag bij deze retailkanalen maakt de
distributie makkelijker. Verder draagt het
bij aan een betere marketing en reclame;
bijvoorbeeld bollen in een landelijke reclamefolder maakt de afzetkansen groter.
Nieuwe afzetmarkten, zoals de uitbreiding
van supermarktketens in Oost-Europa,
biedt volgens Van Horen ook perspectief.
Tulpenbollen zijn ook prima geschikt
voor online verkoop. “Maar we hebben
geen branchecijfers over in hoeverre dit
toeneemt.” Van Horen merkt wel op dat
er ook uitdagingen zijn in de aanbodkant;
er ligt druk op productiegebieden waar
kwekers oorspronkelijk veel bollen telen
voor de droogverkoop, zoals ’t Zand en de
Bollenstreek. “Kwekers zetten soms een
deel van hun land om naar variëteiten die
geschikt zijn voor de broeierij. Dit is al
deels gebeurd in ’t Zand.”

DRIE JAAR GEEN GROEI
Anthos kijkt niet lijdzaam toe naar een
aflopende consumentenmarkt. Zo zag het
eerder al dat de afzet van tulpenbollen
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Tulpenbollenexport
in de tijd
De totale export van tulpenbollen, dus droogverkoop
en broeierij opgeteld, ligt al ongeveer tien jaar tussen
de 2,2 à 2,3 miljard bollen per jaar, weet de Rabobank. In 2019 werden 2,35 miljard stuks uitgevoerd
met een uitvoerwaarde van 215 miljoen euro. Dat zijn
de voorlopige cijfers van het CBS. 1,45 miljard stuks
ging naar EU-landen (exclusief Nederland), goed voor
129,1 miljoen. Naar niet-EU-landen ging zo’n 85,9 miljoen euro, waarvan 83,5 miljoen euro voor rekening
komt van Noord-Amerika en Azië. De VS is goed voor
39,4 miljoen uitvoerwaarde en zo’n 560 miljoen stuks.
Van Horen: “De gemiddelde exportwaarde naar Europese bestemmingen is 8,8 cent per bol, naar Amerika 9,5 cent en naar Azië 9,7 cent. Uiteraard is dit
een waarde met verpakkingen en dergelijke.” Deze
prijzen zeggen niet alles; naar verre landen wordt
in bulk getransporteerd en daar klein verpakt, voor
‘dichtbij-markten’ gebeurt dit in Nederland. Soms is
ook sprake van re-export. De export staat dan geregistreerd op het ene land maar gaat door naar een
ander land. “Bijvoorbeeld eerst naar Hongkong en
dan naar China.”
De exportcijfers van tulpenbollen naar derde landen van 2015 tot en met 2019, stelt Westerhof niet
gerust. Vanaf 2018 lopen die volgens hem wat terug.
“We weten niet waar die daling in zit; droogverkoop
of broeierij of beide.” Wel geeft Westerhof aan dat de
VS van de derde landen het grootste is. Voor Europese
markten beschikt de sector zelf niet over afzetgegevens. “Dat komt omdat onze exportstatistieken voor
derde landen gebaseerd zijn op informatie die ontleend wordt aan de afgegeven fytosanitaire certificaten. Die zijn niet nodig voor afzet binnen de EU. Voor
een beeld van afzet binnen de EU is de sector afhankelijk van het CBS. Of die een volledig beeld geeft, is
de vraag. Niet alle bedrijven hoeven gegevens aan te
leveren. Dat is namelijk afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Ook is lang niet zeker dat alle bedrijven die
het moeten opgeven dat ook doen.”
Zo blijft het dus erg lastig om tendensen te zien. Westerhof: “Het onderstreept hoe beperkt de sector kennis heeft over markten.” Ook Rabobank worstelt hiermee. Ze zegt in het rapport dat de totale export van
tulpenbollen naar Duitsland en Rusland is gedaald
en die naar China en België steeg. Van de daling naar
Rusland weet ze dat dit komt door de droogverkoop,
maar of dat in de consumentenverkoop of in de institutionele markt was, blijft ongewis. Van Horen: “De
exportdaling naar Duitsland heeft met name betrekking op droogverkoop en dan vooral die bij de consument, maar komt deels ook door minder bollen
bestemd voor de broeierij. De toename naar België
komt vrijwel zeker door een broeier daar.” In het rapport doet ze een prognose; in 2023 is de totale export
van tulpenbollen (droogverkoop én broeierij samen),
licht gestegen naar iets meer dan 2,5 miljard stuks.
Van Horen: “Een lichte groei van circa 300 miljoen
bollen over een periode van vijf jaar, van 2018 tot
2023. Daarvan zou ongeveer 1 miljard euro in de EU
blijven en 1,5 miljard naar derde landen gaan.”
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‘In de exportcijfers
kunnen we het
onderscheid in
droogverkoop en
broeierij niet maken’

jaren niet meer groeit. Westerhof: “De
stijging die we in de afgelopen decennia
zagen, is afgevlakt. Onder andere omdat retailers minder vierkante meters
vloeroppervlak beschikbaar stellen voor
bloembollen.” Anthos heeft daarom een
Europese subsidie aangevraagd voor een
promotieprogramma dat de verkopen van
bloembollen en bolbloemen een nieuwe
impuls moet geven. Die is gehonoreerd
en voor drie jaar is er ruim 1,9 miljoen
beschikbaar. “Het spreekt voor zich dat
de tulp daar een belangrijke plaats in
heeft.” Voor die campagne is marktonderzoek onder Amerikanen gedaan. Het
bleek dat Amerikanen bedroevend weinig
weten over bloembollen. “Zo leeft bij bijna
45 procent het hardnekkige beeld dat
tulpenbollen in het voorjaar moet worden
geplant. Ook weet slechts 68 procent
dat tulpen uit bollen groeien.” Met de
campagne streeft Anthos een groei van 2
procent in geëxporteerde stuks na.
Om de interesse onder consumenten voor
de tulpenbol te laten groeien, moet de
sector veel meer weten over de consument
en plantgedrag, leerde de brancheorganisatie uit de exercitie in de VS. “Onze
kennis over de consumentenmarkt van

bloembollen is miserabel.” Maar er is
nog een probleem. “In de exportcijfers
per markt kunnen wij het onderscheid
tussen de afzet in de droogverkoop en de
broeierij niet eens maken.” Op dit soort
informatie zou de sector in de toekomst
veel meer moeten azen, vindt Westerhof.
“Als we meer weten kunnen we sneller en
beter acteren.” Hij gaat daarom dit najaar
bij droogverkoopleden pleiten voor meer
consumentenmarktonderzoek. In ieder
geval in bijvoorbeeld twee belangrijke
Europese landen voor de droogverkoop
aan consument: Duitsland en het VK. “De
vraag is of ze erin willen investeren.”
Van Horen ziet ook kansen liggen ‘dicht
bij huis’. Momenteel wordt zo’n veertig
procent van de totale exportwaarde van
tulpenbloembollen, 215 miljoen euro, behaald in landen dicht bij Nederland, zoals
Duitsland, België, Frankrijk, VK, Ierland,
Denemarken en Zweden. “Hier wonen
heel veel potentiële kopers.”

COCOONEN
Westerhof ziet dat Covid-19 de droogverkoop aan de consument geen windeieren
legt. Internationaal ziet hij de trend dat
consumenten aan het ‘cocoonen’ zijn.
“Dat geeft meer thuisgebruik van bollen.
Ik verwacht dat de voorspelling van krimp
van de Rabobank dit jaar niet uitkomt.”
Wellicht stijgt dit juist wat in Europa en
bijvoorbeeld Amerika. Exporteurs in de
droogverkoop krijgen volgens Westerhof
gelukkig te maken met na-orders. Van Horen erkent dat door de Covid-crisis de aandacht voor de tuin zeker is gegroeid en dat
dit mogelijk de consumentenverkoop een
impuls geeft. “Niettemin heeft deze markt
het structureel lastiger. Maar wellicht ontstaan er door de plotselinge belangstelling
voor de tuin ook nieuwe kansen. Het is de
vraag of de opleving structureel is of iets
eenmaligs. Het kan ook maar zo zijn dat
de consument in 2021 zich ‘de luxe’ niet
meer kan veroorloven.”
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