Lucht betrekt voor
groenvoorziening
Hoe gaat het met de ‘bollenmarkt’ in
het openbaar groen? Normaliter zijn de
gesprekken voor nieuwe projecten in het
voorjaar en de zomer en worden in het
najaar de opdrachten vergeven. Dat is door
corona dit jaar minder gebeurd. Lubbe Lisse,
dat veel bollenprojecten voor overheden
uitvoert, voelt dit. “Er gaat bezuinigd
worden. Dat zal niemand verrassen.”
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et als op iedere andere sector heeft corona ook
een effect op de gemeentelijke groenvoorzieningsbranche. Michael Lubbe, directeur van Lubbe Lisse
en zelf nog volop actief in de verkoop, schat in
dit jaar zo’n 15 à 20 procent minder opdrachten binnen te
halen ten opzichte van andere jaren. Ook Europese klanten
heeft het bedrijf minder. Omdat de omzet van het bedrijf
zo’n 80 procent uit bollen komt - de rest uit vaste planten voelt men dit. Er was dit voorjaar een stuk minder aanwas.
“Normaliter gaan we in het voorjaar en de zomer op pad om
bij gemeenten te kijken hoe de bollen opkomen die in het
najaar geplant zijn”, zegt Lubbe. Dit jaar is dat door de corona-maatregelen veel minder gebeurd, want ook ambtenaren
werken veelal thuis. Maar zo’n bezoek is volgens de directeur altijd een goede aanjager om ook nieuwe potentiële
locaties voor bollenprojecten door te spreken. De opdrachten
voor het komende jaar worden dan veelal eind van de zomer,
begin van het najaar beklonken. “Stilletjes hoop ik dat er
nog opdrachten bijkomen. In december kunnen we echt de
balans opmaken. Maar dat we een minder jaar gaan beleven,
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is onvermijdelijk. Dat is niet funest, maar we merken het
wel in de portemonnee. ”
Bij de intrede van corona in maart al merkte Lubbe dat sommige gemeenten budgetten voor groen bevroren. “Ze stelden
andere prioriteiten en haalden het geld af van hun aanvankelijke begroting in groen.” Groen wordt volgens Lubbe helaas
toch gezien als een ‘gemakkelijke prooi’ om snel geld vandaan
te halen. Zo blijft groen immers altijd ‘groen’ en een keertje
niet aan onderhoud doen, heeft niet heel veel invloed, zo
wordt gedacht. Daarnaast is groen voor gemeenten vaak een
grote kostenpost. Hij waarschuwt echter voor beknibbelen op
onderhoud en noemt dit een kortetermijnvisie. “Niet bijhouden, betekent later dubbel zo veel werk en dus meer geld.”
De ondernemer is van nature optimistisch, maar vreest dat
zijn branche voor zeven magere jaren staat. “Ik sta er niet
van te kijken als volgend jaar een slecht jaar voor groen
wordt bij gemeenten en dus ook voor bollen”, zo vermoedt
hij. De VHG, branchevereniging voor ondernemers in het
groen (zoals hoveniers en groenvoorzieners), maakt zich
eveneens zorgen over groenvoorziening. Directeur Egbert
Roozen wijst op een enquête die dit voorjaar werd uitgevoerd door EenVandaag onder 162 gemeenten. “Ongeveer 80
procent van de ondervraagde gemeenten vreest volgend jaar
te moeten gaan bezuinigen. Gemeenten krijgen steeds minder geld van de Rijksoverheid, terwijl de kosten toenemen.
In de top 5 van genoemde bezuinigingen staat groen.”
Overigens zag Roozen dit jaar nog geen negatieve effecten
bij de groenvoorzieners. Veelal werken zij met meerjarenprojecten met gemeenten en die lopende contracten worden
niet opengebroken. Wel maakt hij zich zorgen over nieuwe
aanbestedingen. “Ik hoor van groenvoorzieners dat gemeenten wel degelijk kijken naar bezuinigingsmogelijkheden in
het bestek.” Hoe hevig dit de verschillende productgroepen
gaat raken binnen de groenvoorziening - en of dat bijvoorbeeld meer bij de bollen is dan bij vaste planten - kan Roozen
niet zeggen. “Groen is vaak een integraal plan waarin al deze
productgroepen zitten.”

BATEN VAN BOLLEN
De VHG heeft net een nieuw boek ‘De levende openbare
ruimte’ uitgebracht met inspirerende praktijkvoorbeelden
van de baten van groen in de openbare ruimte. “Dit biedt
gemeenten handvatten om met de nodige druk op het
budget toch het groen op niveau te houden.” In het boek is
ook plek ingeruimd voor bollen. Roozen is ervan overtuigd
dat als hij ‘over corona heen kijkt’ groen hoog op de agenda
blijft staan. Het draagt bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, welzijn en
biodiversiteit. Wel moet de bollensector aangeven welke
maatschappelijke baten bollen voor gemeenten kunnen
hebben. “Haak aan op zaken waar gemeenten op aanslaan,
zoals meer biodiversiteit in bestaand stedelijk gebied. Of ongewenste gevolgen van klimaatverandering, zoals hoosbuien
en droogte.” Zo is een bloembollenassortiment geschikt voor
wadi’s die regenwater bufferen en infiltreren, laat het boek
zien. “Een groot pluspunt van bollen is ook dat ze met hun
mooie bloemen veel kleur geven. Dat geeft mensen een goed
gevoel en draagt bij aan hun welzijn.”
Lubbe doet steeds meer zaken met groenvoorzieners omdat
gemeenten steeds vaker met aanbestedingen werken. Het
bedrijf doet ook nog direct zaken met een aantal gemeenten,
maar dan gaat het veelal om kleinere bedragen of het zijn
extra kapitaalinvesteringen van gemeenten. Lubbe: “Zo’n 50
procent van ons werk is voor groenvoorzieners, de rest van

het werk wordt door gemeenten één op één aan ons gegund.
Echter qua omzet komt het gros van aanbestedingsorders
van groenvoorzieners.”
De directeur vindt het jammer dat gemeenten nog vaak
kiezen voor de goedkoopste aanbieder in een aanbesteding.
“Te vaak nog wint de goedkoopste en dat heeft effect op de
kwaliteit.” Hij merkt dat er projecten worden aangenomen
tegen een prijs die eigenlijk niet kan. “Dan wordt de bocht
wel eens slordig afgesneden.” Hij heeft het meegemaakt dat
groenvoorzieners aan gemeenten de brochure van Lubbe
Lisse showen om te laten zien welk resultaat een mooi bollenmengsel geeft. “Maar vervolgens gaat een groenvoorziener zelf creatief om met het samenstellen van de mengsels
om zo goedkoper uit te komen. Dat kopiëren is dan wel met
de helft van het aantal bollen of met andere bolmaten of
kwaliteit. Natuurlijk valt dan het resultaat in het voorjaar tegen. Dan is de klant niet blij, de groenvoorziener niet, maar
wij ook niet.” Zomaar een bollenproject kopiëren gaat ook
niet; er is kennis van bollen en knollen voor nodig, iets wat
gemeenten en groenvoorzieners vaak niet hebben. Het liefst
doet Lubbe één op één zaken met een gemeente. “Dan sta je
achter je werk en heb je een band. Als je een gezonde marge
hebt, dan heb je ook de ruimte om tegenvallers op te lossen.
Er kan altijd iets misgaan met een natuurproduct.”

KANS OP VERBETERING BIODIVERSITEIT
Dat vooral de prijs doorslaggevend is bij het aanbestedingsbeleid van gemeenten, is een beeld dat Roozen niet herkent.
“Het is wel zo dat bij een ‘grasmaaibestek’ de prijs veel
eerder bepalend is. Gaat het in een aanlegproject gemeenten
veel meer om échte baten, zoals klimaat- en welzijnsverbetering, dan wordt echt wel meer gekeken naar die uiteindelijke waarde in plaats van naar de prijs.” Lubbe, die is aangesloten bij het initiatief De Groene Stad, dat zich inzet voor
een fijne en gezonde stedelijke leefomgeving, ziet net als
Roozen ook nieuwe kansen voor groen, óók voor bollen. Zo
speelt Lubbe Lisse in op nieuwe ontwikkelingen. Zo heeft het
een product ontwikkeld waarbij bloembollen worden gecombineerd met natuurzaden. Hierdoor is er tot aan de zomer
kleur en het geeft een boost aan de biodiversiteit. “Het bijt
het product bollen niet, het is juist een goede aanvulling. Bijna alle gemeenten zijn geïnteresseerd in het verbeteren van
de biodiversiteit. Zo’n product helpt dan enorm om enthousiasme voor een bollenproject te kweken.”

Lubbe Lisse bemerkt dat bijna alle gemeenten geïnteresseerd zijn in het verbeteren
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van de biodiversiteit. Dat kan bijvoorbeeld met een mix van bollen en natuurzaden.
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