Tulpen te koop:

Keuzevrijheid voor
consument
Al jaren hadden de broers Dave en Mats Boots het idee om iets te gaan doen met
de url tulpentekoop.nl. Tijdens corona kwam het idee pas echt tot leven: er werd
een website gebouwd om meer afzet te creëren. Hun idee: exclusieve tulpen
rechtstreeks van de kweker. Niet in kant-en-klare zakjes, consumenten kunnen
zelf pakketten samenstellen.
Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas
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p 1 september 2020 ging de website tulpentekoop.
nl live. Dave Boots van Boots Quality Bulbs BV uit
Hem laat weten dat de eerste bestellingen binnenkomen. “Wij gaan in deze lastige coronatijd niet
achteroverleunen en maar hopen dat de tulpen vanzelf de
schuur uit wandelen.” Juist door corona kwam het idee voor
een website in een stroomversnelling, zo laat tweelingbroer
Mats weten. “De url lag al zeven jaar op de plank. Diverse
bedrijven wilden deze al overkopen, maar we wilden er zelf
iets mee doen.”
Met de lancering is de website niet meer een idee, maar een
feit. Consumenten kunnen exclusieve tulpen rechtstreeks van
de kweker kopen. Het sortiment komt uit eigen veredeling,
wat het exclusief maakt. De keuzevrijheid maakt het bestelproces anders. “De consument kan een eigen pakket samenstellen”, begint Mats. “Je kunt de tulpen per stuk bestellen.
Wil je er één van elk soort? Dat kan. Het zijn geen voorverpakte zakjes met een vast aantal. Wij maken de pakketten
zelf klaar binnen twee werkdagen. Alles is handwerk. Gek dat
je daar aan begint, zou je kunnen zeggen. Maar we geven de
consument de keuze.” Volgens Mats heeft niet iedereen een
grote tuin: “Sommige mensen moeten het doen met schalen of
bakken. Daar willen ze hun favoriete tulpen in zetten.”

‘The Voice of Holland’

De keus bestaat uit 35 cultivars. De prijs ligt tussen de 0,45
en 0,95 eurocent per bol. Dat is voor de teler een pittige prijs
volgens Mats, “maar de consument betaalt wel.” Volgens
Dave liggen er van de grotere soorten drie tot vierduizend
bollen klaar. “Maar sommige soorten zijn zo nieuw dat we
er maar een aantal van hebben”, vult Mats aan. Aan de
achterkant van de website staat het aantal bollen ingesteld.
Uitverkocht is uitverkocht. Er worden geen nieuwe bollen
aangekocht bij andere kwekers. Mats: “We leveren rechtstreek van de kweker, niet rechtstreeks van een andere kwe46
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wilde de geur van tulp ‘Voice of Holland’ laten terugkomen
in de afdronk. Dat is gelukt.”
Vanaf half december zĳn er nog twee producten op de
website te koop: tulpenbossen met bol en ‘grow your own
tulpenharten’. De broers kwamen in 2012 met het idee
om een waterbroeibak in de vorm van een hart te maken
waarmee mensen zelf tulpen kunnen broeien. Dat is destĳds
in de markt gezet als Brilliant Dutch en zal als tulpenhart op
de website te koop zĳn. De tulpenbos is straks te koop met
of zonder vaas. Het online verkopen van tulpenbloemen is
niet gemakkelĳk, volgens Mats. “Verzending is moeilĳk. Het
blĳft de vraag of de postbode het pakket goed behandelt.
Alles zit vast in de doos, maar toch gaat het fout als de doos
op de kop wordt gehouden.” Om het verzenden en klaarmaken makkelĳker te maken blĳven de bollen aan de bloemen
zitten. “Dat is voor ons voordeliger. Voor de consument is
het leuker en de bloemen blĳven langer goed.”

Dave (l) en Mats Boots tonen een deel van hun online sortiment.

ker. Dat is wat anders. We wilden juist af van de tussenhandel. Daarnaast willen we het sortiment exclusief houden.”

SERIEUS OEFENJAAR
De verdeling van werkzaamheden is duidelĳk. Het pand in
Hem wordt gezamenlĳk gebruikt. De focus van Dave ligt op
de kwekerĳ, die van Mats bĳ tulpentekoop.nl. Het klaarmaken van bestellingen doen ze samen met het personeel.
Loopt het storm, staan er hulptroepen klaar. Dit jaar noemt
Mats een ‘serieus oefenjaar’. “We hebben de keuze gemaakt
om te beginnen. Het is een investering van zo’n 20.000 euro
geweest. Dat zit in de bouw van de website, vormgeving, verpakking en fotografie. We weten nog niet of het een succes
wordt, maar dat is ondernemen. Durven doen.”
Voor volgend jaar zĳn de uitbreidingsplannen al bĳna klaar.
Naast een Nederlandse website, willen ze een internationale
en Duitse website lanceren. Om alvast naam te maken, gaat
de verkoop van hun bollen niet alleen via hun eigen website.
Consumenten in Nederland kunnen via onlinewinkel Bol.
com tulpenbollen kopen. Duitse en Engelse consumenten
kunnen dat via Amazon. Bĳ de onlinewinkels is de keuze
beperkt tot drie pakketten. “Willen consumenten toch zelf
een pakket samenstellen, kunnen ze altĳd naar onze website
gaan.” De verwachtingen van Amazon zĳn groot, laat Mats
weten. 2.000 pakketten per dag zĳn genoemd. Binnenkort
verschĳnen de pakketten online, waar ze tot december te
koop zĳn. Volgend jaar start de verkoop in september.
Naast de bollenpakketten zĳn relatiegeschenken en cadeaupakketten samen te stellen. Een optie is het ‘Tulipa Flower
Power’-biertje en -bierglas. De ontwikkeling van dit bier is al
anderhalf jaar geleden ingezet. Het is lokaal gebrouwen door
Brouwerĳ de Werf in Enkhuizen. “Er zĳn geen tulpenbollen
in het brouwproces meegenomen. Dat wordt al gedaan. Ik
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