Tulpenaanvoer bĳ Veiling
Rhein-Maas kan lonen
Veiling Rhein-Maas in Herongen, net over de grens bij Venlo, is in trek bij
Nederlandse tulpenkwekers. De aanvoer van Duitse broeiers loopt terug,
maar een gevarieerd en compleet assortiment tulpen is belangrijk voor de
bloemenveiling. Bij Nederlandse tulpenkwekers vindt ze die aanvulling in
diversiteit én vernieuwing.
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‘Lorely’
Litjens Tulpen voert de tulp ‘Lorely’ exclusief op Veiling Rhein- Maas aan. De tulp,
die de naam draagt van een oever van
de Rijn en speciaal op de Duitse veiling
is geïntroduceerd en gedoopt, is gewild.

“W

e zien jaarlĳks een teruglopende aanvoer
van tulpenbroeiers
uit de regio rond
Straelen-Herongen”, zegt Nico Pubben,
assortimentsmanager snĳbloemen bĳ
Veiling Rhein-Maas, een joint venture
tussen Royal FloraHolland en Landgard.
“Dat heeft verschillende oorzaken. Zo
is er weinig bedrĳfsopvolging en zĳn de
loon- en energiekosten in Duitsland hoog.
Daarnaast zĳn de Duitse kwekers sterk
afhankelĳk van de bollenexport. Voor hen
is het heel lastig om aan vernieuwend
assortiment te komen. De inkoopprĳs van
de bollen speelt daarbĳ een grote rol. Gelukkig zien we dat enkele Duitse broeiers
nog wel investeren en moderniseren.”
De veiling steekt energie in het in
balans houden van het volume met
een hoogwaardig, divers en exclusief
assortiment. Daar liggen kansen voor
tulpenbroeiers uit Nederland. “De
veiling komt wel toe met de grote
massa-tulpen maar is vooral op zoek
naar aanvullend assortiment: de bĳzondere soorten in een iets zwaardere
kwaliteit”, vertelt Jeroen Litjens van
Litjens Tulpen in Creil. Hĳ voert er al
vĳf seizoenen aan en is lid van de werkgroep tulpen. Met dat assortiment kan
de Duitse groothandel en bloemist zich
onderscheiden van het retailsegment.

NL-AANVOER GROEIT ELK JAAR
De Duitse veiling vermarkt op jaarbasis
ongeveer 75 miljoen tulpen. Zo’n tweederde komt van Nederlandse kwekers
die bĳ Royal FloraHolland ingeschreven
staan, de rest van Duitse aanvoerders.
Over het aantal Duitse en Nederlandse
48

aanvoerders doet Pubben geen uitspraak.
Litjens vermoedt zo’n twintig Nederlandse
tulpenkwekers. De Nederlandse aanvoer
groeit elk jaar. “De laatste jaren neemt bĳ
klanten de vraag naar zware tulpen toe
met name in het segment dubbele tulpen,
parkieten en gefranjerde tulpen. Verder
worden er veel mix-tulpen, gemengd in de
bos, in Herongen geveild.”
Het belangrĳkste afzetgebied voor veel
kopers op de Duitse markt is de deelstaat
Noordrĳn-Westfalen, waar net zoveel
mensen wonen als in heel Nederland.
Via kopen op afstand wordt vanuit heel
Duitsland ingekocht. Ook Zuid-Nederland
en België zĳn een belangrĳk afzetgebied.
“Daarnaast zien we groei bĳ de Franstalige
klanten”, aldus Pubben. Als bĳ de Duitse
veiling de koopkracht verder groeit, denkt
Litjens ooit al zĳn productie erheen te
brengen. “Dan moeten er grotere handelaren zitten die meerdere karren van een
soort in één keer wegdrukken.” Nu veilt
Litjens er ruim de helft van zĳn productie.
Vĳf jaar geleden was dat tien procent. De
rest van zĳn tulpen gaan naar de FloraHolland-locaties Eelde en Rĳnsburg.

HET LOONT
Niels Kreuk leverde vorig seizoen voor
het eerst aan op Rhein-Maas. Dat liep ‘wel
aardig’. “Sommige soorten wel, andere
niet.” Prettig was dat Rhein-Maas geen
aanvoerbeperking instelde tĳdens corona;
Aalsmeer deed dat wel, aldus Kreuk. De
meerkosten die Kreuk heeft, zoals extra
werk vanwege de aanvoer van kleinere
partĳen en de extra transport- en veilkosten, maken dat hĳ gemiddeld 0,5 cent
per tulp op de Duitse veiling meer moet
krĳgen. Hĳ merkt goed dat Rhein-Maas
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een ander marktmechanisme kent dan de
Aalsmeerse locatie die hij gewend is. “Aalsmeer is een exportveiling; dat geeft gemiddeld stabielere prijzen. Eind februari
zijn de tulpen daar al duur in verband met
Internationale Vrouwendag. Dat effect zag
ik pas 4 maart in Herongen.”
Pubben geeft aan dat Internationale Vrouwendag op de veiling met name in de laatste verkoopweek voor deze feestdag een
rol speelt omdat de afzetmarkt dichterbij
is. “Hierdoor kunnen in deze periode prijsverschillen ontstaan. Op exportveilingen
wordt nu eenmaal eerder ingekocht.”
Voor Litjens loont Veiling Rhein-Maas.
Zo’n vijftien soorten verkoopt hij er. “We
halen er een klein plusje qua middenprijs
uit ten opzichte van andere FloraHolland-locaties. Wel moeten we zorgen
voor een regelmatige aanvoer in niet te
grote aantallen. Ook moeten we dit goed
communiceren.” Hij maakt gebruik van
collectief vervoer uit tuinbouwgebied Luttelgeest Marknesse. “Sinds twee jaar rijden
ze dagelijks en meerdere keren per dag
naar Herongen. Daardoor betaal ik nu ongeveer de ‘Naaldwijkprijs’ voor transport.
Dat is maar iets duurder dan transport
naar Rijnsburg en Eelde.”
De kosten van klokveilen op de locaties
zijn ongeveer gelijk, vertelt Litjens. Als
kleine kweker vindt hij het een voordeel
dat hij bij Rhein-Maas verschillende soorten op een kar kan veilen; dat is makkelijker en scheelt in kosten. “Bij FloraHolland-vestigingen moet het allemaal apart
op een kar.”
Volgens Pubben zitten meerkosten voor
Westerse kwekers puur in het transport.
“Afhankelijk van het volume ligt de
transportprijs rond de 20 tot 25 euro per

stapelwagen vanuit de exportveilingen
van FloraHolland. Met grote aantallen op
een stapelwagen, zoals bij tulpen, is het
transport snel terugverdiend.”
Pubben noemt de prijsvorming marktconform. “Klanten zijn bereid bij regelmatige
aanvoer en goede kwaliteit een eerlijke
prijs te betalen. Daarbij hoort een regelmatige aanvoer van tulpen en dat ze de
klanten wat assortiment betreft continuïteit bieden. Uiteindelijk maakt een kweker
op het einde van het seizoen de balans op
en zien velen toch een meerwaarde.”

De Nederlandse
aanvoer van tulpen
groeit elk jaar, aldus
Nico Pubben,
assortimentsmanager
bij Veiling
Rhein-Maas.

‘HET KOMT VAN TWEE KANTEN’
Komend seizoen voert Kreuk voor het
tweede jaar aan in Duitsland. Hij kiest het
assortiment iets nauwkeuriger. “‘Lustige
Witwe’ met zijn heldere kleuren en Duitse
naam doet het daar goed, dus die ga ik
meer aanvoeren.” Het is volgens hem een
kwestie van goed afstemmen met de veiling. Over de communicatie zijn de kwekers te spreken. Litjens: “Korte lijnen. Ze
zijn bereikbaar en het komt echt van twee
kanten. We krijgen ook afzetadvies. Op de
grotere FloraHolland-vestigingen zijn de
productmanagers wat wegbezuinigd. Daar
is het van ‘hier heb je gegevens en je inlogcode en regels alles zelf maar’. Persoonlijk
contact vinden wij heel belangrijk.”
Daarnaast wil Rhein-Maas een sterke klok
behouden. Voor kleinere klokkwekers als
Litjens is dat belangrijk. Ook is de veiling
kien op het van tevoren gemaakte afzetadvies en nieuwe kwekers mogen alleen
aanvoeren als het meerwaarde heeft voor
de klanten. “Iemand die een paar karren
extra voor de klok zet en een aanvoerexces
veroorzaakt, wordt gebeld dat die karren
niet zijn geveild. Zo hoort het ook.”

Verdeling over
de vestigingen
De precieze tulpenaanvoer en prijzen op de verschillende locaties van FloraHolland stelt Royal
FloraHolland alleen beschikbaar aan leden.
Coen Verspeek, productmanager Lelie en Tulp:
“Leden kunnen bij ons terecht voor specifieke
informatie per locatie. Productmanagers ondersteunen leden persoonlijk door middel van op
maat gemaakte inzichten en adviezen met de
dienst Afzetadvies. Wij analyseren cijfers van de
kweker en van de markt en maken samen een
plan van aanpak om hun afzet te vergroten.”
In 2020 zijn van week 1-40 door ruim 400 aanvoerders zo’n 1.46 miljard tulpen verhandeld
via de vier locaties van Royal FloraHolland. Dat
is dus exclusief Veiling Rhein-Maas, waarvan
Royal FloraHolland 25 procent eigenaar is. Van
de totale aanvoer op de vier locaties wordt 50%
verhandeld via klok en 50% via directe handel. “Qua volume is Aalsmeer veruit het grootste met ruim 50% van de klokhandel, gevolgd
23 oktober 2020
door Rijnsburg, Naaldwijk, Herongen en Eelde.
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